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Drevársky magazín člen Zväzu spracovateľov dreva SR

20 rokov snaženia o využitie potenciálu dreva

Keď som si vyžiadal ako šéfredaktor priestor na dnešné zamyslenie, tak som cítil neodolateľnú chuť niečo napísať. Niečo 
také, čo by svojím obsahom alebo skôr dosahom zanechalo stopu, zarezonovalo. Tak uvidíme, či sa to podarí. V hlave 
sa mi splieta veľa dôležitých tém.
Dvadsať rokov trvania Zväzu spracovateľov dreva SR, zamestnávateľského združenia, ktoré má významné poslanie 
prispievať k rozvoju drevárskeho, nábytkárskeho a drevostavbárskeho odvetvia, ale aj usilovať sa o maximálne efektívne 
využitie dreva ako našej strategickej suroviny, je príležitosťou na zamyslenie. Nielen mňa, ktorý sa usiluje koordinovať toto 
snaženie spolu s množstvom zdatných manažérov našich firiem, ale aj politikov a funkcionárov rezortných ministerstiev, 
ktorí zodpovedajú za vytvárania podmienok pre rozvoj nášho rezortu. Z pozície prezidenta ZSD SR, ktorú mám tú česť 
vykonávať už 12 rokov, sa pokúsim v niekoľkých bodoch zvýrazniť pozitívne momenty uvedenej epochy, ale aj naznačiť, 
o čo by sme sa mali usilovať v najbližších rokoch. Tak poďme na to:

 Po privatizačnom marazme sa podarilo dostať do produkčných čísiel viacero dobrých fabrík drevárskeho a nábytkár-
skeho priemyslu, aj keď sme doposiaľ zďaleka nevyužili potenciál, ktorý sa skrýva v dostupných zdrojoch drevnej 
suroviny a v drevárskych polotovaroch vyrobených na Slovensku.

 Vyvolali sme tlak na prijatie politických deklarácií, ktoré prevzali politici zo slovníka ZSD SR – pomenovanie  dreva ako strategickej suroviny pre našu krajinu. 
Pretavovanie deklarácie do konkrétnych krokov je však procesom bolestivým a nepochopiteľne zdĺhavým. Obyčajné a jednoduché rozhodnutie realizovať 3 – 5 
ročné zmluvy dreva zo štátnych podnikov nevieme presadiť už 20 rokov. Dúfajme, že tento rok sa to už podarí, momentálne sme pri rokovaní s LESY SR, š.p. na 
dobrej ceste. Je to dôležitý predpoklad pre investície.

 Postupne sa nám darí ovplyvňovať vývoj v oblasti odborného vzdelávania tak, aby kvalifikovaní absolventi drevárskych škôl boli ďalším prvkom rozvoja priemyslu 
spracovania dreva v celej šírke. Kvalitné školy sú vybraté, majú našu podporu a nutné je uskutočniť viacero vytipovaných konkrétnych zámerov v prospech 
odborného vzdelávania.

 Realizovali sme viacero marketingových aktivít v prospech rozvoja domáceho drevárstva, nábytkárstva a drevostavieb pod názvom Viac dreva / lesa do života. 
Problémom bola finančná stránka, lebo za peniaze niekoľkých v prospech všetkých sa nedá upiecť dostatočne veľký peceň chleba.

 Za úspech posledných rokov možno pokladať pozitívny rozvoj moderných drevených stavieb pod gesciou ZSD SR so všetkými podpornými nástrojmi (známka 
kvality, spoločný marketing, podpora zo strany štátnych orgánov,...). Drevostavby v sebe predstavujú veľký potenciál vysokého stupňa pridanej hodnoty v oblasti 
spracovania dreva a ekologického bývania. V tejto oblasti máme veľký priestor na realizáciu myšlienky Viac dreva do života.

 Posledná dekáda priniesla seriózne investície do množstva nábytkárskych a drevárskych firiem. Na škodu veci bolo zneužívanie prideľovania eurofondov, čo 
zanechalo výrazné škody v spoločenskej aj podnikateľskej morálke.

 V domácom odbyte drevárskych a nábytkárskych produktov slovenskí producenti, napriek silnému tlaku nadnárodných reťazcov, zachovali svoju produkčnú 
schopnosť a vo viacerých prípadoch posilnili aj export do zahraničia. Žiadalo by sa viacej využiť z našej strany obchodný priestor, ktorý nám ponúka voľný pohyb 
tovaru a služieb v rámci EÚ.

 Rád by som vo výpočte aktivít a hlavne vytvárania podmienok pre rozvoj lesnícko-drevárskeho komplexu na Slovensku, ale aj v Čechách, kde sú veľmi podobné 
možnosti a starosti, pokračoval. Priestor určený pre editorial v Drevárskom magazíne má však svoje limity, preto budem rád, keď na pôde ZSD SR budeme 
naďalej vytvárať priestor na generovanie spoločných myšlienok a hlavne krokov k ich realizácii v prospech všetkých drevárov, nábytkárov, drevostavbárov, ale 
aj obchodníkov s našimi produktmi a dodávateľov technológií a materiálov.

Dnes som sa vám, vážené kolegyne a vážení kolegovia z branže, posledný krát prihovoril na stránkach Drevárskeho magazínu ako prezident ZSD SR. Po šiestich odslúže-
ných volebných obdobiach som sa rozhodol na tento dôležitý post nekandidovať, práve pre vytvorenie priestoru na nové myšlienky a výzvy, pre realizáciu ktorých urobím 
aj ja naďalej všetko, čo bude v mojich silách. Všetkým vám ďakujem za podporu, veľmi mi pomáhala pri poslaní, ktoré som sa snažil plniť v rámci svojich síl a schopností.

Ing. Igor Patráš
prezident ZSD SR (2006 – 2017)
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materiály – inzerce

Nechte se inspirovat novou kolekcí od DDL
Elegance, odstíny šedé, bílé a dřevo

Možností, jak pojmout design i realizaci interiéru, je dnes nepře-
berné množství. Navíc koncový spotřebitel daleko častěji než dříve 
inklinuje k obměně prostor, ve kterých žije či pracuje. Je proto 
třeba sledovat jak designové tak technologické trendy a přinášet 
na trh zajímavé novinky. Inspirací je i nová kolekce laminovaných 
desek společnosti DDL s 29 novinkami dekorů, která uspokojí i ty 
nejnáročnější a přichází na trh právě nyní, v říjnu 2017.

Čisté linie, prostor pro vyznění ma-
teriálu a vzdušnost byly v DDL důle-
žité pro návrhy nové kolekce dekorů. 
Najdete v nich teplé i studené odstíny 
dřeva a samozřejmě dnes nepostra-

datelné odstíny bílé a šedé. Právě 
kombinace těchto dekorů umožňují vy-
tvářet velice vkusný a elegantní interiér. 
Trendem je též sjednocovat stylo-
vě více místností. Pro ukázku jsme 

z nové kolekce DDL zvolili kombina-
ce bílé, šedé a různých typů dekoru 
dubu. Na fotografiích můžete vidět, 
jak jednotlivá řešení místností spolu 
korespondují.

Ukázka řešení ložnice s dekorem „Dub LUCKY“

Ukázka řešení koupelny s dekorem „Dub WOTAN“ Ukázka řešení pracovny s dekorem „Dub AMAZON“

http://www.ddl.cz
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Kombinace dřeva, bílé a šedé vytváří 
decentní a přesto útulný interiér, 
který i po zabydlení zůstává elegantní. 
Milovníci výraznějšího interiéru mohou 
zvolit dekory s výraznou strukturou dřeva 
a doplňovat interiér o prvky s barevnými 
akcenty v podobě velkých květináčů, váz 
či závěsů, aniž se ztrácí vkusnost řešení. 
Výhodou je, že obměna doplňků je ce-
nově méně náročná než obměna celého 
interiéru a můžete si ji tedy dopřát častěji. 
A konečné řešení bude stále elegantní.
Nároční zákazníci mohou nové 
dekory objednat také na deskách 
Lamino Plus, pro jejichž výrobu se 
používá výhradně čisté dřevo a mno-
ho truhlářů a zákazníků bude rovněž 
zajímat, že se jedná pouze o dřevo 
z českých lesů. Každá dodávka dře-
va je pečlivě kontrolována, sledují se 
všechny základní parametry kvality dře-
va, čímž je garantován trvalý a vysoký 
nadstandard materiálu. Desky LAMINO 

Plus se mohou pochlubit vyšší pevností 
v ohybu (+ 32 % oproti normě) a výraz-
ně vyšším modulem pružnosti (+ 68 % 
oproti normě) a stejně dobře si vedou 
i v dalších sledovaných kategoriích jako 
je rozlupčivost (+ 29 % oproti normě) 

nebo přídržnost (+ 31 % oproti normě). 
Nová kolekce laminovaných desek 
stejně tak jako její vzorník bude plně 
k dispozici od října 2017 u obchodních 
partnerů výrobce, společnosti DDL – 
Dřevozpracující družstvo Lukavec.

Výrobce nové kolekce lamino-
vaných desek:

Dřevozpracující družstvo
Lukavec čp. 9
394 26 Lukavec
e-mail: ddl@ddl.cz
www.ddl.cz

Ukázka řešení kuchyně s dekorem „Dub AMALFI“

DM 10/2017

Vzorník nové kolekce laminovaných desek DDL

Ukázka řešení obývacího pokoje s dekorem „Dub MAHORN“

http://www.ddl.cz
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materiály – inzerce

dukta® flexible wood – flexibilita, design, akustika

S designovou deskou dukta® nabízí společnost FK dřevěné lišty, 
spol. s r.o. další ekologický výrobek určený do interiéru. Vzhledem 
ke své tvárnosti a průhlednosti nabízejí desky dukta® výhodu vizu-
ální atraktivity a současně dobrou absorpci zvuku.

Desky dukta® jsou jednostranně nebo 
oboustranně profrézované desky na 
bázi dřeva. Prostřednictvím speciálního 
frézovacího postupu dosáhneme tvár-
nosti desky. Jsou vhodné především 
pro použití na stěny a stropy (rovné i za-
křivené plochy), rovněž pro samostat-

ně stojící dělící elementy i pro nábytek. 
Vzhledem k velkému podílu otevřené 
plochy (15–40 %) jsou desky dukta® 
vhodné nejen pro krytí klimatizací nebo 
topných těles, ale také pro ztlumení 
světla v místnosti. Dukta® lze také po-
užít jako ohebný konstrukční materiál.

Zákazníci si mohou vybrat ze 4 stan-
dardních typů frézování: JANUS, LINAR, 
SONAR a FOLI.
Celou nabídku programu včetně infor-
mací o vlastnostech materiálu, technic-
kých údajů i ukázky realizací najdete na 
www.fklisty.cz.

dukta® furniert – desky s dýhovaným povrchem

dukta® PRINT – desky s digitálním potiskem

FOLIJANUS LINAR SONAR

http://www.fklisty.cz
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materiály – inzerce

Nejnovější modely úchytek a věšáků značky SIRO 
představí společnost ANKA M+N

Do sortimentu společnosti SIRO patří 
více jak 5 000 modelů úchytek a věšá-
ků různých provedení. U všech výrobků 
je kladen důraz na design, který udává 
nejnovější trendy v oboru a prvotřídní 
kvalitu. Nabídka obsahuje jak modely 
jedno roztečové, tak i stále populárnější 
dvou, čtyř, ale třeba i deseti roztečové. 
Mezi nejčastější výrobní materiály patří 
kov, plast, dřevo, ale i porcelán, kůže či 
měkčený plast. 

Na stále rostoucí trend bílých 
lesklých kuchyní reaguje 
SIRO u svých výrobků zce-
la jedinečnými povrchovými 
úpravami (železo broušené, 
antracit mat, antracit lesk, 
starožitná ocel, apod.) a to 

jak u nových tak i již 
prověřených mo-
delů. Na obráz-
ku je představen 

nový trendy povrch 
„železo broušené“ na 
věšáku, který pak mů-
žete perfektně kombi-
novat i s novými mode-
ly úchytek.
Naši zákazníci do-
zajista taktéž ocení 
reálnou ukázku všech 
možných forem propa-
gace úchytek a věšáků 
SIRO. Na stánku před-
stavíme nejnovější verzi 
otočného stojanu s 6-ti 
vyměnitelnými panýlky, 
závěsného alu rámu na 
zeď pro 3 vyměnitelné 
panýlky či formu pre-
zentace pomocí 1 ma-
lého panýlku s mož-
ností uspořádání dle 
přání zákazníka.

Návštěvníci v expozici najdou rovněž 
dekorativní fólie SIBU, které se stále 
častěji využívají pro dekoraci soukro-
mých i komerčních interiérů. Dekorativní 
fólie jsou jednoduché na montáž a imitu-
jí různé povrchy jako kůže, kov, zrcadlo, 
beton, dřevo a mnohé jiné. Na stánku 
budou k vidění jak nejoblíbenější deko-
ry, tak i novinky pro letošní rok.
Výše zmíněné výrobky představí auto-
rizovaný distributor značky SIRO v ČR 
společnost ANKA M + N na veletrhu 
WOOD-TEC v pavilonu A2 na stán-
ku 025, který se koná v termínu od 
31.10. do 3.11. na brněnském výsta-
višti. Budou zde k vidění i další kolekce 
úchytek a věšáků.

http://www.siro.cz
http://www.siro.cz


CNC  NEXTEC
z truhlárny se stává dílna budoucnosti

Zveme Vás na veletrh WOODTEC 2017, 
kde Vám představíme technologie z řady Industry

31. 10. - 3. 11. 2017 Výstaviště Brno

http://www.pilart.cz


Blum podporuje celý reťazec procesov prostredníctvom užitočných online 
aplikácií a sofistikovaného plánovacieho softvéru. Pri výbere kovania
a usporiadaní správneho príslušenstva pomáha „konfigurátor výrobkov“.
Pozrite si odkaz a vyskúšajte ho.

Servis pre spracovateľov

www.blum.com/configurator

http://www.blum.com/configurator


DM 10/201714

technológie – inzercia

DM: Od čoho sa odvíja realizácia 
projektu? Od požiadavky investora? 
Musí mať presnú predstavu, alebo 
mu viete poradiť?
R. CH.: Skôr je o tom, že zákazník povie, 
čo chce rezať. Listnatú hmotu alebo ihlič-
natú hmotu, alebo aj to aj to. To je prvý 
údaj. Druhý údaj je minimálna a maxi-

málna dĺžka guľatiny, akú chce zákazník 
rezať. Takto začína rozhovor s ním. Tretí 
údaj – kapacita zariadenia – sa zväčša 
prerátava až na deň. Koľko kubíkov pri 
ako priemernom hrúbkovom stupni, za 
koľko hodín, v akej prevádzke a s akými 
prestávkami. Postupne sa nastavia všet-
ky parametre, ktoré sa týkajú aj kvality aj 
sortimentu guľatiny a nielen technoló-
gie, tá sa vie prispôsobiť. Samozrejme 
rovnako dôležitým údajom je aj samotný 
výstup – produkt z pílnice – rezivo. Na 
čo sa bude rezivo používať. Na základe 
predstáv a požiadaviek zákazníka vieme 

navrhnúť správne dimenzovanú techno-
lógiu. Sme limitovaní ešte jedným fak-
torom a to je buď postaviť technológiu 
do už existujúceho priestoru, alebo do 
haly na tzv. zelenej lúke. Halu dokáže 
zákazník postaviť počas doby, kým sa 
technológia nevyrobí, čo spravidla býva 
6 až 7 mesiacov. A takto komunikujeme 
so zákazníkom aj o detailoch, aké po-
stupnosti by technológia mala mať. Od 
čelného nakladača guľatiny zo skladu 
guľatiny k priečnemu dopravníku, ktorý 
vedie do samotnej pílnice a dopravuje 
hmotu k vozíku, ktorý chodí tam a späť 

Drevospracujúci priemysel na Slovensku má, nepochybne, veľký 
potenciál na rozvoj. Napriek tomu, že sa ročne zo Slovenska vyvezie 
viac ako 50 % piliarskych ihličnatých výrezov, je čoraz väčší dopyt 

po guľatine. Podľa situácie na trhu sa dá povedať, že po krízových časoch po roku 2008 sú aj piliari 
aj drevári z najhoršieho vonku. A spolu s nimi aj výrobcovia a dodávatelia strojov a technológií. 
Jedným z popredných dodávateľov technológií pre celý segment drevárskeho a nábytkárskeho 
priemyslu je aj firma EXCELLENT CD, s.r.o. zo Zvolena, ktorá nedávno odovzdala zákazníkovi 
modernú pílnicu na spracovanie listnatej guľatiny. O tom, ako projekt vznikal, v čom je jedinečný, 
prečo je unikátny a ako firma funguje sa s jedným z konateľov rozprával Peter Zemaník. Na otázky 
odpovedal Ing. Roman Chovanec.

Od guľatiny k rezivu
alebo ako postaviť pílu?

Autor: PhDr. Peter Zemaník
Kontakt: peter.zemanik@zsdsr.sk
Foto: autor a archív EXCELLENT CD, s.r.o.

Spoločník a jeden z konateľov spoločnos-
ti EXCELLENT CD Ing. Roman Chovanec

Vstupom do pílnice je priečny dopravník na guľatinu, ktorý plní aj funkciu medzi-
skladu a dávkovania guľatiny

http://www.excellentcd.sk
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a posúva guľatinu do rezu podľa poky-
nov operátora. To je všeobecne platná 
schéma pílenia pomocou vertikálnej pá-
sovej píly. Dopravníky, nakladače i pásy 
sú v podstate stále tie isté. Technológia 
sa obmieňa len vďaka parametrom píly 
a vozíka a samozrejme aj rozdelenia 
technologických vetiev v pílnici. Mám 
na mysli stroje ako skracovačka, roz-
mietačka, omietačka, poprípade uzol 
sekačky, ak má o ňu zákazník záujem. 
Veže vozíka takisto môžu byť pohyblivé 
naraz alebo nezávisle, podľa želania zá-
kazníka. Pásová piliarska technológia, 
o ktorej teraz hovoríme, je v porovnaní 
s tradičnou, rámovou pílou, flexibilnejšia, 
pohotovejšia. Vyžaduje si však aj kvali-
fikovaného operátora. Podobne, ako 
agregátne technológia, ktorá je – zrej-
me – najrýchlejšia i najvýkonnejšia. Ale 
aj najdrahšia. Ale je to vecou každého 
zákazníka, aby sa rozhodol, na aký typ 
pílenia má predpoklady, dohodnuté ob-
chodné i odberateľské vzťahy. 

DM: Ak tomu dobre rozumiem, tak 
pre efektivitu pásovej technológie 
je rozhodujúce, ako rýchlo a presne 
sa dokáže hýbať vozík s guľatinou, 
ktorú je treba porezať.
R. CH.: V podstate áno, ale to je len 
jeden pohľad – pokiaľ ide o kapacitu. 
Ale, ak to porovnávame s gátrom ale-
bo aj s agregátnou pílou, tak pásová 
píla je výhodnejšia v tom, že operátor 
sa dokáže na základe chýb dreva ako 
sú hrčatosť, krivosť, hniloba, sfarbenie 
správne rozhodnúť a vymanipulovať 
z kmeňa maximum kvalitného reziva. Je 
to flexibilnejšie. Samozrejme, že tým sú 
vyššie nároky na vzdelanie, skúsenosti, 
odbornosť operátora. 

DM: O ktoré technológie z týchto 
troch, ktoré sme spomínali, je na 
trhu najväčší záujem?
R. CH.: Určite o pásové píly. Je to sú-
beh dvoch faktorov: ceny a kvalitatívnej 
výťaže z hmoty. Technológia, o ktorej sa 
teraz rozprávame, je umiestnená vo firme 
Lesagro, s.r.o., Pravenec. Táto firma sa 
zameriava na spracovanie listnatej hmo-
ty, a preto sme sa rozhodli práve pre túto 
technológiu. Vďaka nej vyrábajú predo-
všetkým neomietané rezivo, z ktorého  
môžu vyrábať hranolčeky a prírezy pre 
nábytkársky priemysel. Treba povedať, 
že je to firma, ktorá sa dlhodobo venu-
je spracovaniu tejto hmoty, na trhu nie 
sú žiadnym nováčikom a v podstate idú 
v trende zvyšujúcej sa prevahy listna-
tých sortimentov guľatiny v pestovaní 
a ťažbe z našich lesov na Slovensku. 

Technologicky boli už vybavení na spra-
covanie listnatej guľatiny, ale nestíhali 
spracovať takú kapacitu, akú by chceli. 
Preto sa rozhodli pre zmenu a obnovu 
technologického procesu, aby sa pri-
spôsobili novej kvalite suroviny i samot-
ných výrobkov. 

DM: Ako dlho trvá proces od prvé-
ho kontaktu so zákazníkom, až po 
rozhodnutie, že ideme stavať túto 
konkrétnu technológiu?
R. CH.: To všetko závisí od zákazníka. 
Od jeho finančných zdrojov. Ak budeme 
vychádzať z predpokladu, že zákazník 
má financovanie zabezpečené, tak be-
hom dvoch až troch týždňov sme schop-
ní s ním dotiahnuť detaily a urobiť rozhod-
nutie. Toto nie je najproblémovejší bod 
pri kúpe, výrobe a montáži technológie. 
Tých je určite viac a problémovejších aj 
počas celého procesu. Schéma techno-
logického procesu a postupnosť krokov 
je jasná, problémom môžu byť napríklad 
stavebné prekážky, povedzme – dispo-
zícia – haly. Či už existujúcej, alebo vo 
výstavbe. To sú niekedy hlavolamy, ktoré 
nás stoja viac práce a úsilia, ako pre-
sviedčanie zákazníka. 
V tomto konkrétnom prípade nám trvalo 
asi 3 až 4 mesiace, než sme dali do-
hromady všetky predstavy, požiadavky, 
potrebné dokumenty, zmluvy, akontáciu 
a pustili sme sa do výroby technológie, 
čo je proces, ktorý trvá približne pol 
roka. Snažíme sa prispôsobiť procesy 
výroby tak, aby sme nemuseli monto-
vať technológiu v zimných mesiacoch, 
kedy by boli podmienky neprimerané 
vzhľadom na mrazy. Ale nie vždy je to 

možné a aj my aj zákazník sa musíme 
prispôsobiť realite. Dôležitým faktorom, 
aby všetko išlo hladko, je dohodnúť 
harmonogram termínov a postupností, 
ktoré musíme dodržať my, ale aj zákaz-
ník. Aby sme si neprekážali a nebrzdili 
sa pri montáži. Musia byť pripravené 
kotviace zariadenia, betónové základy 
pre umiestnenie jednotlivých častí pílni-
ce. Treba to harmonizovať – zladiť tak, 
aby sme po skončení výroby technológie 
mohli v priebehu troch týždňov dokončiť 
aj jej montáž priamo na mieste. Po mon-
táži začíname so školením a skúšobnou 
prevádzkou, aby sme doladili posledné 
detaily priamo v kontakte so zákazníkom.

DM: Zatiaľ to znie veľmi priamočiaro, 
až ideálne, ale spomenuli ste, že táto 
technológia je niečím výnimočná, ne-
obvyklá. Iná, než podobné. V čom?
R. CH.: Zákazník od nás chcel technoló-
giu, ktorá je predurčená na spracovanie 
listnatej hmoty. Preto sa rozhodol vyba-
viť bežnú pásovú pílu s príslušnými do-
pravníkmi a vozíkmi ešte aj o doplnkové 
zariadenia, ktoré ju robia efektívnejšou 
a neomylnejšou. Mám na mysli skener 
na guľatinu, ktorý „prečíta“ prichádza-
júcu guľatinu a prenesie jej parametre 
na obrazovku do systému, ktorý kontro-
luje operátor. Ten má možnosť priamo 
a okamžite rozhodnúť, čo a ako z toho 
ktorého kusa guľatiny sa dá optimálne vy-
rezať. Dozvie sa priamo, koľko má hmota 
kubíkov, aký má priemer, aké má zakri-
venie, hrúbky, zbiehavosť, poprípade 
skryté chyby. Na základe toho sa môže 
rozhodnúť, čo s hmotou. Navyše sa po-
čítač dá nastaviť aj tak, že prvý rez, kto-

Kaskáda s hydraulickým dávkovačom guľatiny. Nad nimi je inštalovaný skener na 
guľatinu, ktorý umožňuje optimalizáciu jej spracovania

http://www.excellentcd.sk


DM 10/201716

technológie – inzercia

rý „otvorí hmotu“, sa dá naprogramovať 
s parametrami, ktoré potrebujeme pre 
výsledný produkt. Výťažnosť hmoty je 
takto optimálna a do maximálnej miery sa 
využije drevo do poslednej triesky. Vozík, 
ktorý je v tejto technológii, je zaujíma-
vý tým, že má štyri hlavy a každá z nich 
je nezávisle pohyblivá, to znamená, že 
dokáže do maximálnej miery eliminovať, 
resp. „využiť“ zbiehavosť drevnej hmoty. 
Je to výhoda najmä pri listnatej hmote, 
výťažnosť reziva je tým efektívnejšie. 
Treťou zvláštnosťou je, že medzi doprav-
ným systémom a pílou je „voľné miesto“, 
ktoré je využiteľné, predpripravené na 
frézu, ktorá zabezpečí to, že prvú do-

sku z guľatiny reže fréza a nie pílový pás, 
takže jedným prechodom odfrézuje „ne-
potrebný kus“ z guľatiny a zároveň pílou 
začína rezať výsledný produkt. Šetrí sa 
tým čas a zvyšuje kapacita zariadenia. 
Ďalšou zvláštnosťou je aj druhý skener, 
ktorý je umiestnený za kefami, ktoré čis-
tia hotové rezivo. Tento skener umožňuje 
mať prehľad o výťaži reziva z jednotlivých 
kusov guľatiny, zákazník má k dispozícii 
kvantitatívne údaje o tom, koľko reziva 
v danom čase vyrobil.
Treba dodať, že aj takéto doplnky sa dajú 
nakombinovať podľa požiadavky zákaz-
níka. A práve tieto softvérové doplnky 
posúvajú piliarsku technológiu dopredu. 

Vďaka nim je táto pílnica jednou z najdo-
konalejších a najmodernejších na našom 
trhu. Vyrobila ju firma DINACO Zagreb, 
ktorú zastupujeme. Je to nástupnícka 
firma po u nás známej firme na výrobu 
piliarskych technológií Bratstvo z bývalej 
Juhoslávie. 

DM: Ako funguje EXCELLENT CD, 
s.r.o.?
R. CH.: Sme obchodná firma, ktorá za-
stupuje na Slovensku a v Česku výrob-
cov drevárskych strojov a zariadení. Sme 
na trhu od roku 1997 a sme distribútormi 
strojov a technológií pre drevársky a ná-
bytkársky priemysel. Firmu založili dvaja 
ľudia, odtiaľ vznikla aj „skratka“ v mene 
firmy CD: Chovanec, Dušek. Už od za-
čiatku sme predávali stroje a zariadenia 
pre celý segment drevárskeho a nábyt-
kárskeho priemyslu t.j. aj pre nábytkárov 
aj pre zákazníkov, čo pracovali s rastlým 
drevom. Do krízového roku 2008 boli 
našim nosným programom produkty fi-
riem Holz-Her, Nardi, Storti. Začiatkom 
roku 2010 išla firma Holz-Her do kon-
kurzu a my sme sa dohodli s koncernom 
HOMAG na zastúpení, čím sa nám otvo-
rila podstatne väčšia škála technológií 
a zariadení pre uspokojenie našich zá-
kazníkov. HOMAG je našim najvýznam-
nejším odchodným partnerom. S jeho 
produktmi dokážeme uspokojiť prakticky 
všetkých zákazníkov, ktorí vyrábajú ná-
bytok. Predaju HOMAGu sa venujú vo 
firme už spomínaní dvaja majitelia – ja 
a kolega Dušek – a dvaja konatelia Ježo 
a Adámek.
Pre zákazníkov, ktorí vyrábajú svoje 
produkty z masívneho dreva a venujú 
sa jeho spracovaniu, ako aj pre vý-
robcov drevodomov, ale aj pre iných 
z drevárskej branže zastupujeme na slo-
venskom trhu výrobcov ako DINACO, 
WEINMANN, PAUL, STORTI a iné 
firmy. Tomuto predaju sa venuje pán 
Droba a ja.
Samozrejme, že stroje a zariadenia len 
nepredávame, ale ich aj montujeme, 
po montáži školíme obsluhu a vykoná-
vame aj záručný a pozáručný servis. 
Kolegovia, ktorí sa u nás venujú ser-
visu, páni Mužík, Šufliarsky, Fašanga, 
Rampach, majú servis strojov podelený 
tak, aby sme boli čo možno najflexibil-
nejší a mohli čím skôr vykonať technický 
zásah u zákazníka v prípade, keď stroj 
je pokazený. 
Chod firmy samozrejme ešte zaisťujú 
dve kolegyne. Pani Povalačová má na 
starosti ekonomiku a pani Chudobová 
sa venuje náhradným dielom a styku 
firmy so zahraničnými partnermi. 

Pílový vozík so štyrmi samostatne sa pohybujúcimi upínacími vežami s centrálnym 
mazaním kolies a hydraulických obracačov

Kmeňová pásová píla FIL-1600H s priemerom kolies 1600 mm je vybavená hydrau-
lickým automatickým napínaním pásu a predrezom pred pílením. Kapacita porezu 
je 65 m3 za jednu zmenu
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DM: Ako vnímate nevyhnutnosť „vidi-
teľnosti“ firmy na trhu? Je pre vás dô-
ležité zúčastňovať sa na výstavách? 
R. CH.: V dnešnej dobe je internet ne-
prehliadnuteľný a nemôžeme ho ignoro-
vať. Každý priemerne gramotný človek si 
vie cez rôzne zväčša internetové kanály 
pozrieť a naštudovať, ako má tá ktorá 
technológia fungovať, čo má obsahovať. 
Z tohto pohľadu by sa výstavy mohli javiť 
ako zbytočné. Nehovoriac o tom, že len 
máloktorá firma dokáže každý rok pri-
niesť takú novinku, o ktorej by sa medzi 
návštevníkmi horlivo diskutovalo. Dnes 
sú zákazníci v získavaní informácií a ve-
domostí oveľa lepšie vybavení, ako v ča-
soch, keď sme začínali. Napriek tomu 
vznikajú stále nové firmy, kde máme zá-
ujem sa etablovať s našimi produktmi, 
ale samozrejme pre nás sú dôležití a za-
ujímaví aj zákazníci, ktorí už u nás kúpili 
stroje a majú záujem o ďalšie investície, 
rast a rozvoj. Výstavná politika všetkých 
celosvetových firiem je momentálne na 
rázcestí a aj veľké firmy majú dilemu, 
či a ako sa na výstavách zúčastňovať. 
Snažíme sa prezentovať stále v me-
dziach nutnosti. Aj tohto roku pripravu-
jeme v spolupráci s firmou Epimex, ktorá 
zastupuje HOMAG v Českej republike, 
domácu výstavu v Blučině pri Brne. 
Výstava sa uskutoční v tom istom termíne 
ako je WOOD-TEC Brno v dňoch 31. 10. 
až 3. 11. 2017 a zároveň aj naša firma 
bude vystavovať na WOOD-TECu spo-
ločne s firmou DINACO. Na tieto dve sú-
bežné akcie srdečne pozývame našich 
odchodných partnerov. Zároveň zákazní-
kov oslovujeme osobne s individuálnym 
prístupom. Trh je na Slovensku relatívne 
stabilný a uzavretý a aj konkurencia vy-
hranená. Poznáme sa navzájom. V našej 
branži vždy musí ísť o nových zákazníkov, 
pretože každý začínajúci sa môže a musí 

rozvíjať. Napriek tomu sa nedá odhadnúť, 
koľko „nových“ subjektov na Slovensku 
ročne vznikne. Ale v podstate aj takí, ktorí 
už na trhu boli, môžu byť „noví“ v zmysle 
rozvoja svojej firmy a svojho podnikania.

DM: Spomenuli sme krízu v roku 
2008. Spamätali ste sa už z nej? Ako 
vidíte momentálnu situáciu?
R. CH.: Krízový vývoj sme registrovali 
veľmi kruto až do roku 2010. Odvtedy 
mám pocit, že sa pomaly konsolidujeme, 
dokázali sme krízu prežiť a predávame 
stroje naďalej. Zákazníci sú naďalej tu 
a môžeme povedať, že z toho najhor-
šieho je tento segment hospodárstva 
vonku. Napriek tomu registrujeme neu-
tíchajúcu snahu po tzv. „second hand“ 
technológiách a takisto po dovoze „lac-
ných a zaručene spoľahlivých kópiách“. 
Nie je toho veľa, ale vnímame to naďalej. 

Stále však tvrdíme, že „nie sme takí bo-
hatí, aby sme si mohli dovoliť lacné veci“, 
a že každý sa musí presvedčiť na vlastnej 
koži, či sa mu to oplatí alebo nie.

Výstupný valčekový dopravník s kefou, za ktorými je ďalší ske-
ner na kvantitatívne hodnotenie okamžitého výkonu a kapacity 
porezu

Pozdĺžny dopravník a dva priečne dopravníky na bočné a stre-
dové rezivo a triedička reziva

Dvojdielny ovládací pult operátora, ktorý joystickmi a pomocou touchscreen tech-
nológie obsluhuje celý píliaci proces

Viac informácií o progresívnych 
drevoobrábacích technológiách 
získate na adrese:

EXCELLENT CD, spol. s r.o.
Š. Moyzesa 3, 960 01 Zvolen
tel.: 045/5249 160
fax: 045/5249 169 
e-mail: office@excellentcd.sk
www.excellentcd.sk
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Olepovačky hrán 
Fravol MASTER

MASTER 200-23 a 400-23 sú naj-
novšie modely olepovacích strojov od 
spoločnosti Fravol ideálne pre menšie 
a stredné prevádzky so zákazkovou výro-
bou nábytku. Olepovačky výrobnej série 
MASTER nastoľujú nový štandard v ole-
povaní hrán rovných dielcov za použitia 
ABS/PVC hrán, hrán melamínových, dy-
hovaných či náglejkov z masívneho dreva 
v jednotlivých pásoch či návine. V tejto 
kategórií strojov je už v základnej výba-
ve stroj osadený dvojitým diamantovým 
predfrézom a patentovaným rožkova-
cím agregátom SYNCRO PLUS pre 
dielce s výškou hrany do 45 mm, alebo 
60 mm, ktorý pri štandardnej rýchlosti 
posuvu 7 m/min nahrádza kapovaciu 
jednotku a zásadne tak znižuje riziko 
poškodení dielca počas olepovania.
Ovládanie je veľmi jednoduché cez 
farebný dotykový ovládací panel 

s P.L.C. riadiacou jednotkou. Jednotli-
vá aktivita a funkčnosť agregátov je roz-
líšená farebne a samozrejmosťou sú aj 
základné štatistické informácie dĺžky 
olepovania, časový údaj olepovania 
a ďalšie potrebné informácie pre obslu-
hu. Výhodou je aj možnosť nastavovania 
rožkovacieho agregátu priamo na ovlá-
dacom paneli jednoduchým odkliknutím 
požadovanej funkcie.
Optimálny prítlak a posuv dielca pozdĺž 
agregátov zaisťuje kvalitný článkový 
dopravník a zdvojený horný valčekový 
prítlak. Pre správne a včasné zakladanie 
dielcov je v stroji nainštalovaná optická 
závora (semafor). Stroj je možné rovna-
ko ako ostatné modely značky Fravol 
vybaviť infralampou, ktorú ocenia najmä 
prevádzky s nevykurovaným skladom. 
Ďalej je tiež možné dovybaviť olepovač-
ky postrekom antistatického, klzného 
a čistiaceho roztoku, centralizovaným 
odsávaním, či vnútorným osvetlením 
kabíny stroja pre lepšiu viditeľnosť na 

samotné jednotky. V zadnej časti stro-
ja je možné umiestniť jednu, alebo dve 
cidlinové jednotky.
Všetky modely olepovačiek z výrobnej 
série MASTER disponujú patentova-
ným multiprofilovým nástrojom, kto-
rý ponúka možnosť opracovania hrán 
rádiusom zaoblenia R 1/2/3 pri olepo-
vaní ABS hranami s hrúbkou 1,2 alebo 
3 mm, 30° pri olepovaní melamínových 
hrán s hrúbkou 0,5 mm a plochou 0° 
pri olepovaní hrán dielcov masívnymi 
náglejkami, ktoré môžu byť na všetkých 
agregátoch v prevedení s diamantovým 
ostrím a výrazne tak predĺžiť ich život-
nosť bez nutnosti ostrenia.

Formátovacia píla 
Fimal CONCEPT 350

Spoločnosť Fimal ponúka prostredníc-
tvom modelu formátovacej píly s výhoda-
mi nárezového centra CONCEPT 350 
progresívny spôsob porezu plošného 
materiálu tradičným spôsobom avšak 
omnoho pohodlnejšie a efektívnejšie. 
Kompaktné rozmery ušetria miesto a in-
tegrované výhody nárezového centra 
ušetria jednu pracovnú silu nutnú pre 
porez formátov na klasických formátova-
cích pílach. CONCEPT je vybavený sní-
macím systémom panelu pre automatic-
ké určenie šírky. Pílový kotúč končí rez 
v blízkosti konca samotného panelu, aby 
sa zabránilo čakaniu na prázdne rezy 
a tým vytvorila následná úspora času. 
Stroj sa vyznačuje vysokou bezpečnos-
ťou vďaka prítlačnej lište po celej dĺžke 
rezu a zároveň zaisťuje vysokú stabilitu 
dielca.

Máme riešenie pre každého 
a aj pre jedného

Obchodná spoločnosť BRAS, s.r.o. vo svojom predajnom portfóliu ponúka jedinečné riešenia strojov 
na výrobu nábytku od výrobných spoločností s dlhodobou tradíciou a pôsobnosťou na celosvetovom 
trhu. Vďaka neustálemu technickému vývoju svojich výrobných programov nepretržite predkladajú 
nové patentované technológie, ktoré vám ušetria čas, pracovný priestor, znížia počet zamestnancov 
a to pri zachovaní rovnakej výrobnej kapacity a zároveň zvýšia kvalitu opracovania v porovnaní 
s klasickými strojmi rovnakého zamerania. Práve tieto atribúty spôsobili ich radikálne presadenie 
v takmer každom regióne slovenského a českého trhu vo veľmi krátkom časovom horizonte. 

Olepovačka hrán z výrobnej série MASTER s modelovým označením M400-23 od 
spoločnosti Fravol

http://www.bras.sk
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Ideálny je aj pre porez nerovného a ten-
kého materiálu. Ako všetky formátovacie 
píly vyšších sérií aj model CONCEPT 
disponuje možnosťou motorizovaného 
naklápania pílového kotúča v rozsahu 
0–46°. Novinkou okrem ďalších mož-
ností voliteľného príslušenstva je už 
u posledne inštalovaných modelov na 
Slovensku a Čechách 8“ farebná do-
tyková obrazovka s USB portom pre 
prenos nárezových plánov v kombi-
nácii s veľkým multistop dorazom, 
ktorá tento stroj ešte viac približuje au-
tomatizácii a výkonnosti štandardných 
nárezových centier no s minimálnymi 
požiadavkami na pracovný priestor, 
kapacitu výroby a v neposlednom rade 
výšku prvotnej investície na úrovni for-
mátovacích píl vyšších sérií.

CNC vŕtacie centrum 
VITAP Point K2 TOP

Point K2 TOP je technologickou odpo-
veďou spoločnosti VITAP na špecifické 
požiadavky pri tvarovanom frézovaní diel-

cov, kde využíva výkonné frézovacie vre-
teno aj pre tie najnáročnejšie typy opra-
covania. Nové inovatívne elektronické 
CNC centrum s priechodným posuvom 
dielcov s neobmedzenou dĺžkou opra-
covania taktiež ponúka možnosť dráž-
kovania kotúčom s priemerom 100 mm, 
vŕtania 12 nezávislými vertikálnymi vrete-
nami  spolu s 8 horizontálnymi vretenami 
v smeroch X a Y s jednoduchou výme-
nou nástrojov, ktoré dokážu opracovávať 
hrany a jednu plochu dielca v jednom 
výrobnom cykle. Drážkovanie už len 
dopĺňa tento proces ako celkový súbor 
operácií pre komplexné obrábanie.
Pohyb materiálu je zabezpečený pomo-
cou patentovanej technológie dvoji-
tého dynamického transportu, ktorý 
umožňuje kontinuálny prechod počas 
opracovania bez prerušenia pohybu. 
Dve klieštiny zabezpečujú maximálnu fi-
xáciu bez akéhokoľvek nežiaduceho po-
suvu materiálu počas náročného tvaro-
vého opracovania výkonným frézovacím 
elektrovretenom. Tento systém pohybu 

umožňuje operátorovi deliť 
celý pás drevotries-
kového formátu do 
šírky až 1200 mm 
na jednotlivé diel-
ce v kombinácií 

s navŕtavaním 
k o n š t r u k č -
ných dier na 
princípe ne-

stingového 
o p r a -
c o -

v a n i a . 
Jednoduché 
nastavovanie 

a ovládanie stroja umožňuje moderný 
programovací softvér priehľadne zobra-
zený na 19“ LCD monitore pomocou 
širokej klávesnice a optickej myši.

Poloautomatická olepovačka 
hrán VITAP Eclipse

Poloautomatická olepovačka hrán 
Eclipse od spoločnosti VITAP ponúka 
dostupné riešenie automatizácie uzla 
olepovania tvarovaných dielcov s kon-
kávnym a konvexným zakrivením ako aj 
rovných panelov s hrúbkou od 10–60 
mm a hrúbkou olepovanej hrany 1–3 
mm. Disponuje laserom a enkóderom 
pre ľahké vytvorenie programácie rezu 
pre zatvorené dielce automatickým na-
čítavaním obvodu. Ovládanie stroja je 
veľmi jednoduché cez 7“ farebnú do-
tykovú obrazovku s pamäťou naprogra-
movaných olepovaných tvarov.
Frézovanie presahu hrany je vykonávané 
vysokofrekvenčnými motormi s kopírova-
cími valčekmi pre zamedzenie poškode-
nia materiálu a vďaka jeho pneumatic-
kému preklopeniu nevytvára rozmerové 
obmedzenie opracovávaných dielcov. 
Konštrukčne masívne rameno podpor-
ného stola s dvoma otočnými čapmi 
zaisťuje manipuláciu panelov s vysokou 
hmotnosťou.

BRAS, s.r.o.
Na Sihoti 1229/3
013 01 Teplička nad Váhom
tel.: +421 41 381 6049
e-mail: bras@bras.sk
www.bras.sk

Formátovacia píla s výhodami nárezového centra CONCEPT 
350 od spoločnosti Fimal

Poloautomatická olepovačka hrán 
ECLIPSE od spoločnosti VITAP

CNC vŕtacie centrum Point K2 TOP od spoločnosti VITAP
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Obě inovované řady jak EURO 9 – ře-
meslnické dřevoobráběcí stroje, tak 
INDUSTRY 9 – průmyslové dřevo-
obráběcí stroje, vyrábí tradiční česká 
společnost ROJEK výhradně ve svém 
výrobním závodě v Kostelci nad Orlicí, 
na vlastních výrobních technologiích. 
Jedním z cílů inovovaných řad je odlišit 
se od asijské konkurence spolehlivostí 
a kvalitou zpracování. Rozdíly u obou 
řad ve srovnání s původními jsou patrné 
již na první pohled. Jsou navrženy v jed-
notném moderním designu, nových bar-
vách a společným inovačním prvkem je 
způsob označování. Výraznou inovací 
prošla i konstrukce strojů, zejména řady 
EURO 9. Společnost ROJEK stále drží 
své tradice a stroje v obou řadách osa-
zuje pracovními stoly, vřeteníky a pilo-
vými mechanikami z šedé litiny. Stojany 
strojů jsou svařeny z ocelového 5 mm 
plechu. Pro ovládání strojů je použita 
elektroinstalace od francouzské firmy 
Schneider Electric a pro pohon elektro-
motory italské značky CEG.
Nosným programem inovované řady 
INDUSTRY 9 jsou formátovací pily typo-
vé řady PF. V Brně bude poprvé předsta-

vena novinka – formátovací pila PF 400S 
s elektromotorickým vysouváním a na-
klápěním pilového kotouče, programo-
vatelným elektromotorickým posuvem 
a odměřováním podélného pravítka, kte-
rá je řízena systémem firmy Schneider 
Electric s horním ovládáním přes dotyko-
vý LCD panel. Otáčky je možné plynule 
regulovat v rozsahu 3.500 – 6.000 ot/
min., maximální šíře řezu je 1.500 mm 
a průměr kotouče až 450 mm. 
Další novinkou bude tloušťkovací frézka 
RFT 630 s programovatelným elektro-
motorickým zdvihem protahovacího 
stolu. Nově je možné stroj vybavit spi-
rálovým válcem s žiletkami. 
Na stánku ROJEK si také budou moci 
zákazníci prohlédnout olepovačky špa-
nělské firmy CEHISA, která aktuálně 
představuje novou, inovovanou řadu ole-
povaček hran FLEXY a COMPACT. Ty 
jsou svými kompaktními rozměry vhodné 
i do menších provozů a dílen. Tyto řady 
byly navrženy pro nejvyšší požadavky 
na kvalitu a flexibilitu a pro kompletní 
obrábění moderních deskových mate-
riálů. Tyto olepovačky nabízí unikátní 
kombinaci dvou systémů použití lepidla 

pro perfektní spoje rychlo výměnnou 
vanou. Řetězová podávání s gumovými 
podložkami zajišťují maximální přilnavost 
dílce, včetně centrálně pohyblivého hor-
ního přítlačného trámce. Olepovačky lze 
vybavit diamantovým předfrézovacím 
agregátem, který frézuje boky dílce pro 
maximální přilnavost hrany a téměř ne-
viditelnou spáru. Použitá teflonová vana 
usnadňuje rychlé čištění. Oba modely 
olepovaček lze vybavit profilovou a ploš-
nou cidlinou, což zaručuje kvalitní opra-
cování hrany bez dalších úprav.
Dále zde budou prezentovány teplovod-
ní kotle ROJEK na tuhá paliva, certifi-
kované v SZÚ Brno, splňující podmínky 
Ekodesignu pro právě nastupující dru-
hou vlnu KOTLÍKOVÉ DOTACE.

Profesionální truhlářské stroje ROJEK 
již tradičně na WOOD-TECu

Rodinná společnost ROJEK, jako již tradiční vystavovatel, představí na letošním ročníku veletrhu 
WOOD-TEC v Brně kompletní sortiment dřevoobráběcích strojů ROJEK vlastní konstrukce rozdělený 
do dvou inovovaných řad.

Kontakt:

ROJEK prodej, spol. s r. o.
Masarykova 16, 517 50 Častolovice
tel.: +420 494 339 126, 129
mob.: 737 237 262, 731 421 894
e-mail: tprodej@rojek.cz
www.rojek.cz
e-shop: www.rojekstroje.cz

Olepovačka hran CEHISA COMPACT PS

http://www.rojek.cz
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ROJEK prodej, spol. s r.o.
Masarykova 16, 517 50 Častolovice
Česká republika
www.rojek.cz

WWW.ROJEKSTROJE.CZ
Mob.: 731 421 894
e-mail: obchod@rojekstroje.cz

DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE
Mob.: 737 237 262, 731 421 894
Tel.:  494 339 122
e-mail: tprodej@rojek.cz

KSTROJE.CZ
894

e-shop

TEPELNÁ TECHNIKA
Tel.:  494 339 134/144
Mob.: 731 663 189
e-mail: tepelnatechnika@rojek.cz

Přijďte si nakonfigurovat provedení a zkontrolovat proces výroby Vašeho nového stroje do výrobního závodu ROJEK v Kostelci nad Orlicí.

Záruka nejvyšší kvality a dodavatelského servisu od tradičního českého výrobce. Ú
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Sámovací patka

Upínací excentr
Příčné pravítko

s možností úhlování 0°- 45°

Podpěrný profil rámu

Úhlovací pravítko

Podélné pravítko
s jemným doladěním

Vrchní odsávání
(Parallelogram CPS)

Šedá litina

Rukojeť formátovacího stolu

Přesná a tuhá aretace
pravítka při 90°

Váleček
podpěrného rámu

FORMÁTOVACÍ PILA ROJEK PF 400S - ŘADA INDUSTRY 9

Předřez + vnější
seřízení předřezu

Kompletní díl mechaniky

CV 360TCV 360

Uložení formátovacího stolu NC řízeníRozšíření formátovacího stolu Upínací excentr

Masivní uložení
mechaniky pily

Navštivte nás na našem stánku na veletrhu WOOD-TEC BRNO

Horní ovládací
panel
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Pozdĺžne a priečne zalepenie krabice je 
zabezpečené pomocou tavného lepidla. 
Dva priečne prítlaky dorazia krabicu na 
referenčný doraz, kde aplikátor nane-
sie lepidlo na pozdĺžnu stranu krabice. 
Vertikálny systém pritlačí pozdĺžne krídlo 
krabice a prilepí ho. Jeden fixný vozík 
umožní nanesenie lepidla a uzavretie 
prvej hlavy krabice. Vertikálny systém 
následne nanesie lepidlo na druhú hlavu 
krabice a uzavrie ju. Na dodržanie správ-
nej doby lepenia je tlak vyvíjaný na krídla 

zatvorenej krabice po dobu, ktorá môže 
byť nastavená pomocou PC. Zatvorená 
krabica opustí linku, zatiaľ čo stroj uza-
tvára ďalšiu. Následná krabica môže mať 
odlišné rozmery od predchádzajúcej. 
Všetky zmeny sa vykonávajú auto-
maticky, bez zastavenia stroja.
Rozmery krabíc: 

 šírka: min. 250 mm – max. 1200 mm
 dĺžka: min. 400 mm – max. 2500 mm
 výška: min. 35 mm – max. 250 mm

Hrúbka kartónu: 3 – 5 mm

Výrobná kapacita: 6 – 8 krabíc / min.
Obchodné zastúpenia firmy Italcomma 
pomôžu výrobcom vypracovať návrh rie-
šenia komplexnej automatizácie a bale-
nia výrobkov. V prípade požiadavky sa 
jednotlivé pracoviská doplnia robotmi 
s cieľom zvýšenia produktivity pri výrobe 
nábytku.
Italcomma pozýva záujemcov o pro-
gresívne nábytkárske technológie 
na veľtrh WOOD-TEC 2017 v Brne 
do stánku 035 v hale V.

Výrobca firma MAGNYS ponúka komplexné riešenie automatizácie a balenie dielcov pre malo- a veľko-
sériovú nábytkársku výrobu. Automatický stroj CM 410S bol navrhnutý na automatické zatváranie 
a zalepovanie krabíc typ FEFCO 410 už do 10 sekúnd. Zmeny formátov a rozmerov krabíc na balenie 
dielcov a hotových produktov môže stroj CM 410S vykonávať automaticky bez zastavenia.

Balenie produktov v automatickom režime

Italcomma Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
tel.: +421 (0)41 500 6224
e-mail: italcomma@italcomma.sk
www.italcomma.sk

Italcomma Moravia s.r.o.
Arbesova 820/III, 337 01 Rokycany
tel.: +420 377 226 628
e-mail: italcomma@italcomma.cz
www.italcomma.cz

Automatizovaný stroj na výrobu krabíc MAGNYS CM 410S

Nanesenie tavného lepidla na pozdĺžnu stranu krabice Uzatvorenie hlavy krabice

http://www.italcomma.sk
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Společnost Mafell představí na veletrhu WOOD-TEC nový ruční zkra-
covací systém KSS 50 cc (se síťovým připojením) a jeho akumulá-
torovou variantu KSS 50 18M bl jako nástupce známých modelů 
KSS 400 a KSS 400 36B. Nyní tak firma nabízí nejrozsáhlejší řadu 
jednoručních zkracovacích systémů na trhu, zahrnující sedm strojů 
s řeznou hloubkou od 40 mm až do 82 mm, a to v obou variantách 
napájení. Model KSS 50 18M bl je jako první vybaven nejnovější aku-
mulátorovou technologií LiHD dodávající 99 Wh elektrické energie 
a nabízí tak výkon, kterým doposud disponovaly jen síťové stroje.

Nové MAFELL ruční kotoučové a kapovací pily 
s LiHD akumulátory

Zkracovací systém dále nabízí působi-
vou řadu praktických funkcí pro přes-
nost a rychlost při práci. Ukazatel řezu 
se automaticky přizpůsobuje sklonu 
pilového kotouče. Tím je zaručeno, že 
řeznou hranu ukazuje vždy přesně. Po 
uvolnění zámku lze rychle a spolehlivě 

nastavit hloubku řezu na jasně čitelné 
stupnici s jemným doladěním.
S přesností souvisí také jedinečný, in-
teligentní světelný LED-systém. Podle 
okolního světla a reflexnosti povrchu 
reguluje samostatně intenzitu osvětle-
ní. To umožňuje v každé situaci pohled 

na rysku a kotouč bez oslnění a stínů. 
Ve vypnutém stavu jsou obě ledky více-
méně neviditelně schované v ochran-
ném krytu. Při zapnutí stroje se aktivu-
je světlo a svítí až 10 vteřin po vypnutí. 
Pokud se pila do 5 minut po vypnutí 
pohne, aktivuje se světlo samostatně. 
Světlo se dá i vypnout.
Pily KSS 50 cc a KSS 50 18M bl mo-
hou provádět příčné a pokosové řezy 
s vodicí lištou až do hloubky 52 mm. 
Při práci na stavbě tesaři nebo truhláři 
ocení relativně nízkou hmotnost 5,4 kg 
(5,6 kg u akumulátorové verze včetně 
baterie).
Stroj lze rychle a jednoduše odpojit od 
vodicí lišty stisknutím západky a používat 
ho jako standardní přenosnou kotoučo-
vou pilu pro šikmé i ponorné řezy, pro 

Inteligentní světelný LED-systém integro-
vaný v ochranném krytu

Ruční zkracovací systémy KSS 50 18M bl 
a KSS 50 cc

http://www.mafell.com
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podélné řezy či drážkování. Pro drážko-
vání může být pila opatřena paralelním 
pravítkem, vodicí kolejnicí F nebo pří-
savným systémem Aerofix F-AF.

Další novinkou v této kategorii ručního 
elektrického nářadí, kterou Mafell na 
WOOD-TECu představí, je přenosná 
kotoučová pila K 55 cc a její akumu-
látorová verze K 55 18M bl. K 55 cc 
je vybavena výkonným kompaktním 
1,3kW CUprex motorem a umožňuje 
podélné a příčné řezání až do hloubky 
58 mm (nebo 52 mm s vodicí lištou). 
Při úhlovém řezání s maximálním úhlem 
sklonu kotouče 45° dosahuje pila řezné 
hloubky 48 mm. Pro drážkování může 
být pila opatřena paralelním pravítkem, 
vodicí kolejnicí F nebo přísavným sys-
témem Aerofix F-AF.
K 55 cc váží pouhých 4,1 kg a její aku-
mulátorová „sestra“, vybavená novým 
akumulátorem LiHD (99 Wh), 4,2 kg.
A ještě na jednu věc je třeba upozornit: 
K 55 je uzpůso-
bena pro ře-
zání dřevo-
vláknitých 
izolačních 
desek, jež je 
náročné nejen 
kvůli požadova-
ným tloušť kám, 
ale zejména z hle-
diska odvádění třísek. 
U pil, které pro tuto činnost 
nejsou uzpůsobeny, dochází 
často k zahlcování odváděcí-
ho kanálku v krytu pilového 
kotouče a k jeho ucpá vání 
pilinami. U nových kotoučových 
pil Mafell je systém pro odvádění třísek 
upraven tak, že se kanál v krytu neucpá-
vá, a to ani při provádění ponorných řezů 
ve směru vláken u masivu.

Kontakt:

MAFELL A.G.
Beffendorfer Strasse 4
D-78727 Oberndorf a.N.
Tel.: +420 724 027 178
Fax: +49 7423 812-102
E-Mail: jiri.odvarka@mafell.com
www.mafell.com

Nový LiHD akumulátor dodává 99 Wh elektrické energie a nabízí tak výkon, kterým 
doposud disponovaly jen síťové stroje

Přenosné kotoučové pily K 55 cc a K 55 18M bl

http://www.mafell.com
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Přesné vedení nastřelovací pistole může ovlivnit estetický výsledek práce (pokud jsou nastřelené 
spony či hřebíky vidět), ale především je důležité při oplášťování dřevěných rámových konstrukcí, 
např. při výrobě obalů, stavebních panelů apod. Zaručí nám totiž, že spony či hřebíky přes opláštění 
nastřelíme vždy tam, kam potřebujeme a nikoli mimo dřevěný profil nosného rámu. Abychom nemuseli 
všechny profily rámové konstrukce přerýsovávat na krycí desky, můžeme využít některý z mnoha 
přípravků, které jsou za tímto účelem na trhu nabízeny.

Pro přesné vedení 
nastřelovacích pistolí PREBENA

Ve své nabídce má takové pomůcky 
a zařízení i německý výrobce vysoce 
kvalitních pneumatických hřebíkovaček, 
sponkovaček a kompresorů PREBENA 
Wilfried Bornemann GmbH & Co. KG. 
Jedná se o adaptéry na vodicí lišty

 SlideFix 4C, který pracuje ve spojení 
se sponkovačkou 4C-Z50 nebo 4C-
L50

 SlideFix 5C, který pracuje ve spojení 
se sponkovačkou 5C-Z75 nebo 5C-
Q67 a nastřelovací poloautomaty

 Slider 4C pracuje ve spojení se spon-
kovačkou 4C-Z50 nebo 4C-L50

 Slider 5C pracuje ve spojení se spon-
kovačkou 5C-Z75 nebo 5C-Q67

Adaptér na vodicí lišty

Univerzální adaptér SlideFix 4C nebo 
SlideFix 5C umožňuje ve spojení s vo-
dicími lištami (kolejnicemi) od různých 
výrobců (Mafell, Festool) přesné vedení 
pneumatické nastřelovací pistole v ja-
kémkoliv místě v celé ploše připevňova-
ného panelu. To vede, jak bylo nazna-
čeno již v úvodníku, ke snížení pracovní 
zátěže, k úsporám pracovních časů, 
přesné práci a optimálnímu vzhledu spon 
na materiálu.
Adaptér má podobu ploché desky ve tva-
ru kosodélníku o délce stran 165x195 
mm a hmotnosti 0,36 kg, opatřené na 
spodní straně systémem vodicích drážek 
a rybin pro vedení po kolejnici a na hor-
ní straně upínacími prvky pro přichycení 
nastřelovací pistole. Pistole je uložena 
v ose adaptéru a vůči posuvné rovině 
je natočena pod úhlem 30°. Tím je spl-
něn požadavek Eurokódu 5 (EC 5), aby 
sponky byly nastřelovány pod úhlem 30° 
a vůči směru posuvu tak hroty byly zará-
ženy ve dvou řadách. Vzdálenost náraz-
níku od hrany vodicí kolejnice je 32 mm.

Nastřelovací poloautomat

Druhým pomocníkem pro přesné vedení 
a zarážení spon je poloautomatické za-
řízení Slider 4C a Slider 5C, které pra-
cuje ve spojení s pneumatickou nastře-
lovací pistolí 4C-Z50 nebo 4C-L50 res-
pektive 5C-Z75 nebo 5C-Q67. V tomto 
případě se jedná o samostatný posuvný 
vozík o hmotnosti 9 kg resp. 9,98 kg 
a rozměru 455x335x455 mm respek-
tive 455x345x455 mm (d.š.v) s obou-
strannou portálovou rukojetí. Vozík se 
pohybuje pomocí vodicích koleček 
a opěrných ložisek přímo po ploše při-
pevňovaného materiálu (sádrokartonové 
nebo sádrovláknité desky, OSB, DTD, 
překližky či jiné dřevo-kompozitní desky). 
Dva páry pogumovaných koleček vedou 
vozík v přímém směru v kterémkoliv místě 
po ploše. Při posouvání podél hran lze 
použít boční nastavitelné vodítko s opěr-
nými ložisky, pomocí kterého lze nastavit 
přesnou vzdálenost nastřelování spon od 
okraje panelu až 140 mm.
Pogumovaná kolečka mají kromě přes-
ného vedení ještě jednu funkci. Pomocí 

Adaptér SlideFix 4C a SlideFix 5C umožňuje vedení pistole na vodicích lištách pod úhlem 30° vůči rovině posuvu, čímž splňuje 
požadavek Eurokódu 5

Univerzální adaptér SlideFix je kompatibil-
ní s vodicími lištami od různých výrobců 
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převodu jsou propojena se spouští pisto-
le a v předem nastavených intervalech při 
posouvání spouští výstřely. Intervaly urču-
jí vzdálenosti nastřelených spon za sebou 
a lze je nastavit na 40, 60, 80 a 110 mm. 
Výsledkem je optimální vzhled spon na 
materiálu. Pistole může být spouštěna 
v obou směrech posuvu. Obě strany 
rukojeti jsou vybaveny ovládacími prvky, 
takže je možné Slider 4C a Slider 5C 

použít i pro 2mužnou práci u rozměrněj-
ších panelů, kdy si 2 pracovníci strojek 
uprostřed délky či šířky panelu předávají. 
Kromě „automatické“ spouště jsou ruko-
jeti opatřené také spouští pro jednotlivé 
nástřely nezávislé na systému ovládaném 
kolečky. Rovněž i zde je pistole na vozí-
ku uložena v šikmé poloze, takže spony 
jsou nastřelovány pod úhlem 30° v duchu 
požadavku EC 5.

Výhradní zastoupení 
pro Českou republiku:

PREBENA CZ 
Rváčovská 1633, 539 01 Hlinsko
tel./fax: +420 469 315 036
mobil: +420 739 663 424
e-mail: info@prebena.cz
www.prebena.cz

Pneumatické sponkovačky a hřebíkovačky
Kompresory
Upevňovací materiál
Příslušenství

PREBENA CZ   Rváčovská 1633    539 01 Hlinsko

Ověřená německá kvalita
          Výhradní zastoupení pro Českou republiku

31.10. - 3.11.2017
pavilon V 
stánek 049

Tel./fax: +420 469 315 036, mobil: +420 739 663 424, +420 775 440 119     www.prebena.cz     info@prebena.cz

NOVÁ GENERACE
PNEUMATICKÉ
SPONKOVAČKY

Vzdálenost nastřelovaných spon lze na-
stavit na 40, 60, 80 nebo 110 mm

Zařízení Slider 4C 
se sponkovačkou 4C-Z50 
a Slider 5C se sponkovačkou 5C-Z75 
pro přesné vedení a automatické nebo 
manuální nastřelování spon Video k SlideFix 4C/5C a Slider 4C/5C
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Průmyslové šroubováky KMR zvyšují efektivitu práce s vruty. 
Využití nachází při různorodých montážních pracech, ať už se jedná 
o spojování dřevěných dílů nebo připevňování deskových materiálů 
na bázi dřeva nebo sádry k podkladům dřevěným nebo kovovým. 

Průmyslové šroubováky KMR

KM REICH.
Logo Guideline KMR.

03
27. September 2016

Logogröße horizontal. (Primärversion)
Das Logo ist in einer Größe von 
50mmx16mm angelegt und 
kann darauf hin beliebig ver-
größert, oder bis zu einer Mi-
nimalgröße von 25mmx8mm 
verkleinert werden.

Es ist immer die originale Rein-
zeichnungsdatei zu verwenden. 
Diese darf nicht modifiziert 
werden.

Schutzraum
Das Logo benötigt auf Medien 
einen Mindestschutzraum von 
1K zum Rand, der eingehalten 
werden muss.

In der Vermaßung gilt es zwei 
entscheidende Abstandswerte 
zu beachten:
- Höhe der Wortmarke K (H)
- Breite der Wortmarke K (B)

Ausgangsgröße 50mmx16mm

Vermaßung Schutzraum Konturstärke = Buchstabenstrichstärke durch Faktor 3,4

1K(B) 1K(B)

1K(H)

Minimalstgröße 25mmx8mm

Šroubováky pracují s adjustovanými vru-
ty, které jsou páskovány pomocí plasto-
vého proužku, takto jsou potom stočeny 
do svitků. Při zašroubování vrutů dochází 
k jejich uvolnění z plastového proužku, 
do nějž jsou vruty páskovány. Do spo-
jovaných materiálů je tak zašroubován 
čistý vrut bez jakýchkoliv zbytků spojo-
vacího plastu, prázdný plastový proužek 
je postupně vysouván podávacím me-
chanismem šroubováku. S výhodou je 
tak možné vruty použít i pro vzhledově 
náročné aplikace. Precizní práci při šrou-
bování a optimálnímu přenosu točivého 
momentu napomáhají také drážky Torx 
v hlavě vrutů. 
Z hlediska pohonu jsou šroubováky 
dvojího systému. Pro dílenské použití je 
k dispozici řada šroubováků používají-
cí pro pohon síťové napětí 230 V. Tyto 
šroubováky jsou ergonomicky optima-
lizované, jejich rukojeť je umístněná 
prakticky uprostřed tělesa šroubováku, 
toto řešení tak napomáhá výbornému vy-
vážení šroubováku při práci, především 
při šroubování vodorovně. Spouštěcí 
tlačítko probíhá po celé délce rukojeti, 
pohodlně jej tak mačkají prsty celé ruky, 
nejenom samotný ukazováček. 
Druhou nabízenou variantou šroubová-
ků určenou primárně pro montáže, jsou 
šroubováky akumulátorové. Pohon zde 
zajišťuje agregát od firmy Metabo, dopl-
něn je dvěma akumulátory a rychlou na-
bíječkou, řízenou procesorem. Akumu-

látorové šroubováky mají univerzální 
použití, neslouží tak jenom jako šroubo-
váky pro páskované vruty. S jednotlivými 
nástavci je lze využít i jako šroubovák pro 
volné vruty, agregát má levý i pravý chod 
a umožňuje tak použití šroubováku i při 
demontáži šroubových spojů. Šroubovák 
může být také vybaven sklíčidlem pro vr-
tání, jeho maximální upínací průměr je 13 
mm, při práci se dřevem je možné použít 
vrtáky až do průměru 65 mm. Všechny 
šroubováky umožňují jednoduché nasta-
vení hloubky zašroubování vrutu.
Práce s průmyslovými šroubováky je 
snadná a rychlá. Po vložení svitku do 
zásobníku a zavedení prvního vrutu do 
podávání šroubováku, nastavíme podá-
vání pro konkrétní délku vrutu. Spustíme 
elektromotor a zašroubujeme první vrut. 
Zkontrolujeme hloubku jeho zapuštění 
a případně ji upravíme. Potom už může-
me rovnou pracovat. Šroubování probí-
há s trvale sepnutým elektromotorem, 
vruty jsou ze zásobníku automaticky 
podávány. Šroubováky jsou vybaveny 
spojkou, po dosažení nastavené hloub-
ky zašroubování vrutu dojde k odpojení 
šroubovacího nástavce (bitu) od poho-
nu. Nedochází tak k prokluzování bitu 
v drážce hlavy vrutů a tím k poškození 
drážky vrutu nebo ke zkrácení životnosti 
samotného bitu. Ve zvláštním příslušen-
ství je pro všechny šroubováky k dispo-
zici také prodlužovací nástavec, určený 
pro pohodlnou práci vestoje při montáži 
na podlahách.
Vybrané technické parametry prů-
myslových šroubováků KMR:
Šroubováky určené pro nejrůznější prá-
ce se dřevem a pro připevňování ke dře-
věným materiálům:
Typy šroubováků pro síťové napětí 230 
Voltů, příkon 750 Wattů: 

 Typ 3352, 2850 ot/min, pro prů-
měry dříků 3,5 – 4,2 mm, pro délky 
vrutů 25 – 51 mm

 Typ 3338, 2850 ot/min, pro prů-
měry dříků 4,5 – 5,0 mm, pro délky 
vrutů 40 – 80 mm

Typy šroubováků akumulátorových (aku-
mulátor Li-Ion, 18V / 5,2 Ah):

 Typ 3363, 2050 ot/min, pro prů-
měry dříků 3,5 – 4,2 mm, pro délky 
vrutů 25 – 50 mm

 Typ 3383, 2050 ot/min, pro prů-
měry dříků 4,5 – 5,0 mm, pro délky 
vrutů 40 – 80 mm

V sortimentu je také šroubovák pro su-
ché stavebnictví (práce s CW-profily)

Počty vrutů ve svitku:
 při průměrech vrutů 3,5 – 4,2 mm, 
167 kusů ve svitku

 při průměrech vrutů 4,5 – 5,0 mm, 
125 kusů ve svitku

Prezentační video k průmyslovým šrou-
bovákům je ke zhlédnutí na YouTube 
zde: https://youtu.be/lqu759-RN04.

Přijďte si průmyslové šroubováky 
KMR vyzkoušet na veletrh WOOD-TEC 
v Brně, ve dnech 31.10. – 3.11.2017 
pavilon V, stánek č. 008.

Kontakty:

BeA CS, spol. s r.o.
Nad Rokytkou 24
190 12 Praha 9 - Dolní Počernice
tel.: +420 281 091 351
e-mail: info@cz.bea-group.com
www.kmr-cs.cz

Průmyslový šroubovák KMR 3338
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DŘEVĚNÉ MATERIÁLYMASIVNÍ DŘEVO

Hoblování, profilování 
nářadí, broušení

Přířez, skenování 
optimalizování, klížení

Okna, dveře 
Technologie CNC

Zhotovování klínových 
ozubů, formátování, 
profilování hran

Olepování hran

Obrábění CNC

Vertikální a 
horizontální  
přířezová řešení

Automatická 
manipulace
s deskami
 

Skupina WEINIG:
Stroj a zařízení pro obrábění       
masivu a dřevěných materiálů  

Inovativní špičková technologie, komplexní 
služby a systémová řešení až po výrobní 
zařízení na klíč: skupina WEINIG a její partneři 
vždy tam, když se jedná o ziskové obrábění 
masivu a dřevěných materiálů. Kvalita a 
hospodárnost firmy WEINIG vám poskytují 
rozhodující náskok v celosvětové konkurenci, 
jedno jestli se to týká živnosti nebo průmyslu.

WEINIG NABÍZÍ VÍCEwww.weinig.com

Olepování hran

Obrábění CNC

Vertikální a 
horizontální  
přířezová řešení

Automatická 
manipulace
s deskami

Hoblování, profilování 
nářadí, broušení

Přířez, skenování 
optimalizování, klížení

Okna, dveře 
Technologie CNC

Zhotovování klínových 
ozubů, formátování, 
profilování hran

http://www.weinig.com
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Síla v jednoduchém řešení 
– to je krédo firmy HOUFEK při vývoji a výrobě 
dřevoobráběcích strojů a CNC obráběcích center

Společnost HOUFEK a.s. působí na trhu již přes 25 let a díky svému dynamickému rozvoji je dnes 
známá nejen v České a Slovenské republice, ale také ve 46 zemích světa, kam své produkty dodává. 
Dnes se již může společnost HOUFEK pochlubit širokou nabídkou dřevoobráběcích strojů, kterou 
tvoří 40 modelových řad a 10 řad CNC obráběcích center pro nábytkářský, automobilový a letecký 
průmysl a další obory. Celkově bylo firmou HOUFEK a.s. vyrobeno již více než 21 000 strojů.

Technický a obchodní koncept firmy je 
založen na kompletním řešení od sa-
motného vývoje, přes výrobu kompo-
nentů a finální montáž strojů, programo-
vání až po výstupní kontrolu a dopravu 

k zákazníkovi. 
Ke spokoje-
nosti zákaz-
níků navíc 
p ř i s p í v á 
i technická 
p o d p o r a 

a servis strojů, který je nedílnou sou-
části prodejní strategie této úspěšné 
české výrobní společnosti. S rozvojem 
společnosti byly zároveň tvořeny pra-
covní týmy, jak v technických, tak ve 
výrobních profesích, které přináší další 
uplatnění firmy na světových trzích.
Do příštích let chce firma HOUFEK a.s. 
navázat na tradici vývoje a inovace mo-
delových řad a investovat do výrobních 
procesů pro zvýšení kapacit ke spoko-
jenosti svých zákazníků. 

Technický a obchodní koncept firmy je 
založen na kompletním řešení od sa
motného vývoje, přes výrobu kompo
nentů a finální montáž strojů, programo
vání až po výstupní kontrolu a dopravu 

k zákazníkovi. 

Formátovací pilyFormátovací pily

31.10. - 03.11.2017 BRNO
PAVILON  V   STÁNEK  18

HOUFEK a.s.
Obora 797
582 82 Golčův Jeníkov

Tel.:   +420 569 430 710
email.: prodej@houfek.com
www.houfek.com

P 450

NEW

PF 315 PF 350 P 550

Tříosé 
CNC dřevoobráběcí centrum ORION

http://www.houfek.com
http://www.houfek.com
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TEKMA spol. s r.o. na veletrhu Wood-Tec

Společnost TEKMA spol. s r.o., kte-
rá na českém a slovenském trhu za-
stupuje tři nejlepší výrobce strojů pro 
dřevozpracující průmysl, společnosti 
Biesse Group, Cefla Finishing Group 
a Costa Levigatrici a působící na trhu 
již od roku 2005, se na letošním roč-
níku veletrhu Wood-Tec v Brně zúčast-
ní vlastním stánkem o celkové rozloze 
430 m2.
Společnost TEKMA v posledních dvou 
letech prodělala velký vzestup ve své 
historii, kromě rekordních ekonomic-
kých výsledků rozšířila svůj tým zejména 
v oblasti servisu a vlastního zázemí, kde 
na konci loňského roku se přestěhovala 
do nových větších prostor. 

Na letošním ročníku veletrhu Wood-
Tec představíme našim zákazníkům 
novou značku, kterou jsme zařadili do 
našeho prodejního portfolia. Jedná se 
o italského výrobce Greda, CNC ob-
ráběcích center pro výrobce sedacího 
nábytku, dále CNC soustruhů a speci-
álních strojů na výrobu komponentů pro 
sedací nábytek. Za již tradiční značku 
Biesse představíme novinku na čes-
kém a slovenském trhu, automatickou 
dělící pilu řady WN2, stroje vhodného 
pro menší a střední klientelu. Dále bude 
k vidění CNC obráběcí centrum řady 
Rover B s 5 osou frézovací jednotkou, 
novinka pro výrobce korpusového ná-
bytku – svislé CNC obráběcí centrum 
pro plošné dílce EKO 2.2 s max. roz-
měrem dílce v ose Y 1250 mm, řada 
olepovacích strojů Akron 1400 a další 
novinka na našem trhu – automatický 
olepovací stroj Jade. 

Výrobky Cefla Finishing bude re-
prezentovat stříkací robot iGiotto 
na části závěsné dráhy pro výrobce 
oken a dveří, ale nejen pro ně. Costa 
Levigatrici představí širokopásovou 
brusku řady K6 pro broušení dílců před 
povrchovou úpravou a pro mezibrusy. 
Naše společnost zastupuje také dal-
ší italské výrobce dřevoobráběcích 
strojů. Vystavíme vertikální pilu od firmy 
Putch Meniconi, dále dýhovací lis od 
Orma Macchine, řadu balících strojů 
Horbitek, jako úplnou novinku, zařízení 
firmy MZ Project.

Srdečně zveme všechny návštěvníky 
k návštěvě našeho stánku v pavilonu 
V, stánek 056, kde se jim bude vě-
novat tým našich odborníků.

Ing. Stanislav Beran
TEKMA spol. s r.o.

„jsme stále s Vámi“

Váš exkluzivní dodavatel materiálů
německého výrobce

My a Pfleiderer

  více informací na 
 www.drevoobchod.cz

 Karlovy Vary - Rosnice 70, tel. 353 564 928
 Cheb - Horní Dvory 1, tel. 736 499 001
 Tachov - Moravská 1172, tel. 374 723 006
 Oldřichov  - Oldřichov 227, tel. 417 562 930 
 Mladá Boleslav - Ptácká 123, tel. 326 727 194

 Klatovy - Plzeňská 925, tel. 376 310 535
 Chomutov - Luční 4779, tel. 474 624 291
 Měnín u Brna - Měnín 440, tel. 602 766 670
 Plzeň - Borská ul. (areál Škoda), tel. 378 139 135

INSPIRATIONS
CLOSE TO YOU

http://www.tekma.cz
http://www.drevoobchod.cz
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LEITZ-nástroje s.r.o.: 
Kvalitní servis nástrojů jako nutná podmínka 
pro fungování všech nástrojových systémů

Jak na výstavě LIGNA 2017 v Hannoveru tak i na nadcházející výstavě 
WOOD-TEC v Brně budou mít návštěvníci možnost shlédnout nejnovější 
novinky nástrojových systémů. Z nabídky LEITZ to bude zejména nová 
konstrukce pilových kotoučů PREMIUM a EXCELLENT, diamantový pilový 
kotouč WhisperCut nebo pilové kotouče BrillianceCut na řezání transparent-
ních plastů. Výrobce oken a dveří jistě zaujme revoluční systém nožových 
hlav ProfilCut Diamond s dobrusovatelnými diamantovými noži a nábytkáře 
série nástrojů EdgeExpert, která zahrnuje srovnávací frézy, frézovací hlavy 
i stopkové frézy pro které je pojem nulová spára samozřejmostí.

Nutnou podmínkou bezproblémového fungování těchto 
nástrojových systémů během celé jejich životnosti je jejich 
kvalitní servisování, zejména pak ostření otupených zubů 
a břitů bez ohledu na druh řezného materiálu. Z tohoto dů-
vodu společnost LEITZ-nástroje s.r.o. již od začátku svého 
působení v Česku i na Slovensku vybudovala síť servisních 
center (Praha, Hradec Králové, Prachatice, Brno, Bratislava 
a Prešov) do kterých sváží vlastní svozovou službou nástroje 
od svých zákazníků k ostření a údržbě. Servisní technologic-
ké postupy jsou převzaty z německé centrály LEITZ, která 
jejich kvalitu kontroluje a dále rozvíjí dle aktuálních trendů 
vývoje nástrojů. Z tohoto důvodu není problém v servisních 
střediscích LEITZ zabezpečit ostření jakýchkoliv nástrojů ve 
vysoké přesnosti. Strojní vybavení umožňuje ostření jak HL, 
HS i HW břitů, tak i pořád častěji aplikovaných diamantových 
břitů. Taktéž rovné nebo do spirály tvarované břity nepůsobí 
žádný problém. V LEITZ servisech ostří nástroje všech značek 
a také všem těmto nástrojům propůjčujou vysoké kvalitativní 
standardy LEITZ jako novým nástrojům z výroby.

http://www.leitz.cz
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Dnešní požadavky na kvalitní 
softwarové řešení pro výrobu 
schodů jsou velmi rozmanité 

a náročné. Hlavním požadavkem je optimální řešení podpo-
rující výrobce ve všech pracovních krocích přípravy i výroby 
schodů s možností přizpůsobit si software podle individuál-
ních potřeb a provedení používaných v dané společnosti.
Důležitou roli zde hraje propojení na CNC stroje a násled-
ná výroba. Ihned po naprojektování a konstrukci si výrobce 
schodů pokládá otázku jak vytvořená data co nejefektivněji 
a nejrychleji předat na CNC stroj.
SEMA nabízí dokonalé řešení, které kombinuje do jednoho 
softwaru dvě již dobře na trhu zavedené a na praxi orientované 
aplikace pro plánování schodů a řízení strojů. Ve spolupráci 
se společností Licom AlphaCAM integrovala SEMA přenos 
výrobních dat a řízení strojů přímo do svého CAD systému 
SEMA Schody.
Výsledkem je CNC-řízení strojů SEMA connect powered by 
alphacam. Po rychlém a efektivním naprojektování schodů 
libovolných tvarů a provedení vytvoří SEMA software pro scho-
dy jednoduchým a plně automatizovaným způsobem přímo 
výrobní data pro konkrétní stroj. Výroba jednotlivých prvků 
může být individuálně a flexibilně upravena. Optimalizované 
výrobní strategie mohou být uzpůsobeny a uloženy v závislosti 
na funkčním rozsahu stroje a jeho nástrojovém vybavení. Tyto 
uložené výrobní strategie jsou pak k dispozici na všechny 
zpracovávané schody a mohou být použity několika kliknutími. 
To následně velmi šetří čas a zjednodušuje výrobu. 
Díky tomuto rozšíření zajišťuje SEMA celý pracovní postup od 
plánování schodiště až k jeho výrobě vše v jednom softwaru. 
Uživatel má tu výhodu, že jak pro kreslení, tak pro přenos 
dat do CNC obráběcího centra může využívat pouze jednu 
kontaktní osobu. Z hlediska uživatelské přívětivosti je to na 
našem trhu jedinečné řešení!

CAD vytváří data pro CNC

SEMACZ s.r.o.
Větrovy 99, CZ – 390 02 Tábor
tel.: +420 381 210 179, mob.: +420 608 680 809
e-mail: informace@sema-soft.cz
www.sema-soft.cz

http://www.sema-soft.cz
http://www.sema-soft.cz
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Pro nasazení vhodné implementace 
programových nástrojů je nutné vždy 
vycházet z individuálních potřeb kaž-
dého zákazníka. Nicméně nábytkářské 
a interiérové firmy lze vzhledem k cha-
rakteru výroby nábytku rozdělit do dvou 
základních skupin:
1) Firmy nabízející typové řady nábytku 

a atypický nábytek tvoří úpravou 
typových řad. Tato varianta má při 
zakládání vlastních knihoven a násled-
ném návrhu interiérů výhodu rychlých 
změn a pomocí parametrizace je mož-
né využít předdefinované vazby na 
obchodní kalkulace a optimalizace 

dat pro výrobu. Pracovat s připrave-
nými knihovnami nábytku včetně CNC 
programů je vhodný způsob jak zvýšit 
efektivitu a snížit chybovost ve velkém 
množství zpracovávaných informací. 
Rychlost zavedení sofistikovaných 
knihoven nábytku pak závisí na ná-
ročnosti individuálních požadavků 
zákazníka a jeho schopnosti využít 
vhodných postupů pro vlastní 3D 
modelaci nábytku včetně přiřazení 
požadovaných vazeb.

2) Firmy nabízející zcela atypickou vý-
robu nábytku, kde roste zájem ne-
jen o komplexní propojení mezi ob-
chodem a výrobou, ale i o zachování 
univerzálních grafických nástrojů pro 
volnost tvorby náročných 3D modelů 
s vazbou na výkresovou dokumenta-
ci i mimo nábytkářský obor. 

Naší snahou je, aby oběma typům tvor-
by nábytku nebo jejich kombinacím při-

nesly naše programové nástroje potřeb-
nou přesnost a efektivitu.
U navrhování interiérů a nábytku ne-
jde jen o práci se dřevem. Náš uživatel 
často pracuje s kombinací více mate-
riálů. K dřevěným prvkům navrhuje prvky 
a jejich spojení s kovem, sklem, plastem, 
umělým kamenem, textilií, stavebními 
prvky…  Uživatelé se tak při navrhování 
designu potkávají vedle dřevařského 
oboru i se stavebními, strojařskými 
a dalšími technickými obory (rozvody 
elektřiny, vody, odpadů, plynu…). Tím 
se zvyšuje nárok na univerzálnost návr-
hářského editoru, kde má uživatel zájem 
pracovat v jednom základním grafickém 
prostředí.
Naše firma se od začátku vývoje spe-
cializovaných grafických nadstaveb, 
optimalizačních a informačních progra-
mů pro dřevařský obor snaží zachovat 
univerzální grafický editor s jednotným 

Výhody univerzálního programového nástroje 
pro navrhování nábytku a interiérů

Při dodávkách programů do nábytkářských a interiérových firem se setkáváme s náročnými požadavky 
na flexibilitu programových nástrojů. Designeři interiérů, nábytkáři a truhláři mají v oblasti navrhování 
své specifické nároky na tvorbu designu, jejich zobrazení a úroveň výkresové dokumentace. Firmy 
při své práci využívají programy, které se specializují na kresbu, účetnictví, informační technologie, 
webové prezentace nebo ovládání strojního vybavení… Uživatel od technologií očekává zjednodušení, 
zrychlení a zpřesnění rutinních výstupů a propojení dat, aby je nemusel přepisovat a tím odstranil 
jednu z častých příčin chyb v procesu výroby.

Autor: Ing. Milan Špinar
ŠPINAR – software s.r.o. Brno
Kontakt: info@spinar.cz
Foto: archiv ŠPINAR – software

Výstupy návrhu barokní skříně v programu TurboCAD-DAEX včetně ukázky realizace od firmy B&G Interiér s.r.o. – výrobce aty-
pického nábytku na Slovensku

http://www.spinar.cz
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uživatelským prostředím. Výstupem pak 
může být prakticky jakýkoliv technický 
projekt: nábytek, renesanční dveře, 
špaletová okna, regálový systém, altán, 
přístřešek, umělecký návrh plotu, interié-
ru nebo projekt celého domu… 
Ponechat uživateli kreativitu, neomeze-
nou možnost jeho grafického vyjádření 
a nabídnout vhodné varianty kresby s ro-
zumnou mírou automatizace zohledňující 
individuální potřeby zákazníka, je základ-
ním cílem a každodenní výzvou ve vývoji 
programů firmy ŠPINAR – software.
Jak se nám daří realizovat naše cíle? 
Dovolili jsme si oslovit některé naše uži-
vatele, kterým děkujeme za příspěvky 
k tématu zavádění našich programů do 
jejich praxe. Mezi oslovenými partne-
ry jsou, Česká zemědělská univerzita 
Praha (CZ), firma Lenza s.r.o. (CZ). Dále 
děkujeme za výstup návrhu barokní skří-
ně, který nám poskytla firma B&G Interier 
s.r.o - výrobce atypického nábytku (SK).

Česká zemědělská univerzita 
Praha

Ing. Dáša Sloupová: Pane docente, 
můžete nám představit Katedru dře-
věných výrobků a konstrukcí na Vaší 
škole (Česká zemědělská univerzita 
v Praze)? 
doc. Ing. Martin Böhm, Ph.D.: Nejdříve 
bych se krátce dotkl historie, která sahá 
do roku 1994, kdy byla na Fakultě les-
nické a dřevařské zahájena výuka dře-
vařského oboru. Samostatná Katedra 
dřevěných výrobků a konstrukcí vznikla 
rozdělením Katedry zpracování dřeva 
v roce 2013. Pracovníci katedry se za-
měřují na návrhy a technologii výroby 
nábytku, stavebně-truhlářských výrob-
ků a dřevostaveb. Pro výuku na naší 
škole využíváme nejmodernější tech-
nologické vybavení učeben, laboratoří 

a truhlářských dílen, které jsou součástí 
Dřevařského pavilonu FLD vybudované-
ho v roce 2015.
Naši studenti mají všechny předpoklady 
se kvalitně připravit pro praxi nejen v obo-
ru stavebnictví a v nábytkářském průmys-
lu, ale i v oblasti designu a v ekonomic-

kém sektoru. Při výuce klademe velký 
důraz na její praktickou část. Většina 
cvičení probíhá v PC učebnách, dílnách, 
odborně zaměřených laboratořích nebo 
formou exkurzí do výrobních podniků. 
Terénní cvičení a odborné praxe jsou 
nedílnou součástí výuky.

Exkurze studentů České zemědělské univerzity v Itálii a Německu

Práce na diplomových pracíchExkurze a laboratoře studentů

Praktické ukázky soustružení doc. Ing. 
Martin Böhm, Ph.D.

Truhlářská dílna

http://www.spinar.cz
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D. S.: V PC učebnách na Vaší ško-
le používáte program TurboCAD 
a DAEX. Co Vás vedlo k zavedení 
právě tohoto software do Vaší výuky? 
M. B.: Naše pracoviště poskytuje výz-
kumnou a výukovou činnost v celé řadě 
technologií souvisejících s obory sta-
vebnictví, designu a nábytkářského prů-
myslu. Například v našich laboratořích 
se můžete setkat s elektronovým mikro-
skopem, přístrojem pro výrobu nano-
vláken, vysokorychlostními kamerami 
apod. Disponujeme kompletně vybave-
nou truhlářskou dílnou, kde lze nalézt 
široký sortiment technologií od pásové 
pily a sušárny pro zpracování kulatiny, 
zařízení pro výrobu nábytku jako je např. 
CNC stroj, CO

2 laser, brusky a dýhovací 
lisy, až po lakovnu a brusírnu. Ke kaž-
dému zařízení dodavatelé automaticky 
poskytují specializovaný software. Na 
škole je řada těchto programů studen-
tům k dispozici v PC učebnách. 
V případě programu TurboCAD se spe-
ciální nadstavbou pro dřevařský obor 
DAEX, nám toto univerzální řešení po-
krývá obecné požadavky na 2D a 3D 
kreslení s možným propojením na vý-

robu. Můžeme tím studentům demon-
strovat celý výrobní proces tak, jak se 
odehrává v praxi. 
Program lze využít jako obecný CAD, 
kde studenty naučíme základní práci 
s grafikou na PC. Umožňuje kreslení 
ve 2D a v 3D prostoru. Následně lze 
přejít například na tvorbu konstrukčních 
stavebních výkresů, modelů nábytku 
a návrhů interiéru s vazbou na spotře-
bu materiálu, optimalizací nářezových 
plánů a výstupy pro CNC.
Výběr tohoto systému ovlivnil jeho roz-
šíření ve světě a na našem trhu a dále 
potom fakt, že česká firma ŠPINAR 
– software s.r.o. je přímým výrobcem 
dřevařské nadstavby DAEX.

D. S.: Jaké dovednosti mohou Vaši 
studenti při výuce práce s progra-
mem TurboCAD a DAEX získat?
M. B.: V současném digitalizovaném 
světě výrobci hledají cestu, jak pomocí 
moderních technologií zefektivní kaž-
dodenní rutinní práci. Řada projektů se 
předává v CAD formátech nebo v PDF 
a je zapotřebí připravit studenty na tuto 
praxi. Výrobní společnosti očekávají od 
našeho absolventa, že bude v oblasti 
CAD systémů na dobré úrovni a přinese 
si do praxe i potřebné vědomosti, na-
příklad jak grafiku propojit s obchodem 
a výrobou. 
Naši studenti mají možnost se ve výu-
ce postupně seznámit s CAD programy 
a své digitální návrhy připravit pro výrobní 
proces. Například převádějí své navrže-
né modely do programovacího rozhraní 
CNC stroje a prakticky si vyzkouší jeho 
výrobu. Propojení návrhu s výrobou 
umožní hlubší porozumění jednotlivým 
detailům výrobního procesu a vedou 
k dlouhodobějšímu zapamatování pro-
bírané oblasti problematiky.
I nadále však hledáme možnosti, jak za-

traktivnit výuku dřevařského oboru a pod-
pořit výsledky práce studentů. Například 
jeden z našich studentů se přihlásil do 
mezinárodní soutěže „Studentské pro-
jekty“ se svým originálním netradičním 
využitím dřevěného materiálu pro výrobu 
jízdního kola. Svůj projekt si připravil v ta-
kové kvalitě, že získal v této soutěži nej-
vyšší ocenění. Další ze studentů získal 
ocenění za návrh polohovatelného křesla 
apod. Máme řadu podobně šikovných 
studentů a snažíme se poskytnout jim 
co nejlepší přípravu pro praxi.

D. S.: Zmínil jste se o potřebách vý-
chovy studentů pro praxi a možné 
spolupráci školy a firem. Můžete 
nám k tomuto tématu sdělit nějaký 
konkrétní příklad spolupráce?
M. B.: Příkladů spolupráce s firmami 
a naší školou je celá řada, jak v rovině 
výzkumu, vývoje, tak ve hledání cest 
jak připravit absolventa pro praktické 
uplatnění v dané firmě. Roste poptáv-
ka po absolventech technických oborů 
a tím roste zájem firem o spolupráci 

Elektronový mikroskop

Truhlárna s CNC obráběcím centrem Truhlářská dílna pro ruční práce

Oceněné práce v mezinárodní soutěži 
projektů v Turbo CAD, M. Bureš (kolo) 
a T. Sapík (křeslo)

http://www.spinar.cz
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s námi. S firmou ŠPINAR – software 
s.r.o. spolupracujeme přes deset let. 
Spolupráci jsme navázali v oblasti výuky 
programů TurboCAD a DAEX, propojení 
dat s CNC a pořádání mezinárodní sou-
těže „Studentské projekty“, která se 
v roce 2015 konala na půdě naší školy. 
Zástupci z praxe se soutěže účastní jako 
odborní proradci při hodnocení projektů. 
Díky této akci jsme získali další zajíma-
vé kontakty s uživateli programů, které 
vyučujeme na naší škole. Perspektivní 
navázání spolupráce vidíme například 
se společností Lenza s.r.o., se kterou 
spolupracujeme v oblasti exkurzí a mož-
ném uplatnění našich absolventů v jejich 
firmě. Spolupracujeme s celou řadou 
dalších firem, ale zmiňuji se o těchto 
firmách, protože s nimi máme vazby na 
programy, které jsou tématem našeho 
rozhovoru. 

D. S.: Jak naznačujete, spolupracu-
jete s celou řadou firem. Když jsme 
byli u Vás na fakultě, tak nás ohromili 
špičkové laboratoře s elektronovým 
mikroskopem a uvedená spolupráce 
s řadou subjektů v zahraničí. Co bys-
te vyzvedl na spolupráci s českými 
firmami? 

M. B.: My musíme vybírat spolupráci 
s firmami podle kvality jejich produktů, 
flexibility jednání a perspektivy možné 
dlouhodobé spolupráce. Samozřejmě 
jsme rádi, pokud máme možnost na-
vázat a podpořit v požadované oblasti 
firmy z ČR, ale musí nabízet požado-
vanou kvalitu. To co je u české firmy 
největší výhodou, je především znalost 
domácího trhu.

LENZA spol. s r.o., Hnanice

Ing. Dáša Sloupová: Pane ředite-
li, můžete nám přiblížit Vaší firmu 
LENZA spol. s r.o., jaké produkty 
a služby nabízí? 
Jindřich Růžička: Firmu LENZA spol. 
s r.o. najdete na Jižní Moravě v blízkosti 
rakouských hranic v malebné vinařské 
obci Hnanice nedaleko od Znojma. 
Zabýváme se výrobou nábytku na zakáz-
ku, máme ale i vlastní řady modulového 
nábytku do kanceláří, hotelového a by-
tového nábytku. Díky své poloze se za-
měřujeme na trhy v České a Slovenské 
republice a Rakousku, ale řada našich 
dodávek směřuje i k zákazníkům po celé 
Evropě. Díky pokročilým technologiím 
se snažíme nabízet vysokou kvalitu s mi-

nimální dobou dodání našich produktů. 
Pro zajištění zvýšené poptávky našeho 
nábytku jsme v posledních letech inves-
tovali větší prostředky do vybudování no-
vých výrobních prostor a také strojního 
vybavení. Věděli jsme, že pro udržení 
kvality a urychlení výroby musíme inves-
tovat i do moderních technologií.

D. S.: Můžete nám blíže popsat in-
vestici do výroby?
J. R.: Na začátku roku 2014 jsme se 
rozhodli posunout naši firmu zase o kus 
dál a právě tehdy padlo rozhodnutí roz-
šířit činnost obchodní i o tu výrobní. Pro 
celou naši firmu to byla zcela nová si-
tuace. Nikdo neměl přímou zkušenost 
s výrobou jako takovou. V květnu téhož 
roku jsme posílili tým o Petra Svobodu 
(dnes výrobního ředitele), se kterým 
jsme se ihned pustili do práce. Za osm 
měsíců jsme zvládli připravit techno-
logické vybavení a rozmístění výroby, 
objednat, nakou pit a rozmístit stroje ve 
výrobě, vybrat dodavatele výrobního 
softwaru a hlavně obsadit všechny pra-
covní pozice, počínaje vedoucím výroby, 
přes technology až po operátory strojů. 
Dnes se to zdá jako nemožné, ale v led-
nu 2015 jsme rozjeli první výrobní dávky. 

Výrobní haly a administrativní budova firmy LENZA

Zleva: výrobní ředitel Petr Svoboda a ředitel Jindřich Růžička Představení rozsáhlých skladovacích prostor

http://www.spinar.cz
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Přiznám se, že sám jsem na začátku ne-
věděl, do čeho jdeme. Mám ale kolem 
sebe skvělý tým lidí, se kterým jsme to 
za těch osm měsíců zvládli.

D. S.: Ve firmě LENZA spol. s r.o. při-
pravujete obchodní nabídky a zajiš-
ťujete jejich vlastní výrobu. Jak Vám 
k zajištění celého procesu pomáhají 
programové technologie? Můžete 
nám prozradit, jaké programy vyu-
žíváte ve firmě LENZA?
J. R.: Ve firmě LENZA se využívá více 
programových technologií. Smířili jsme 
se s tím, že není možné, aby všechny 
detaily potřeb obchodu a výroby řídil je-
den program, ale některé jsou pro nás 
klíčové. Jeden ze zásadních, jenž pou-
žíváme k řízení celého výrobního proce-
su, je z firmy ŠPINAR – software s.r.o. 
Jedná se o informační a optimalizační 
program DAEX pracující na grafickém 
základu TurboCAD. V DAEXu kompletně 
zpracováváme zakázky od obchodu až 
po výrobu včetně exportu dat do stroj-
ního zařízení. Tento program jsme pro-
pojili s účetním a skladovým programem 
Pohoda a specializovanými programy, 

které jsou součástí strojního zařízení pil 
nebo CNC.

D. S.: Jak jste zaváděli tyto programy 
ve Vaší firmě a jak jste se rozhodo-
vali při výběru programů?
J. R.: Abychom zvýšili dynamiku výrobní 
činnosti, museli jsme se zabývat celou 
koncepcí pořizované technologie. Se 
strojním vybavením úzce souvisí i výběr 
vhodného programového vybavení. Tyto 
kroky jsou pro každou firmu mnohdy zá-
sadním rozhodnutím. Nejde jen o samot-
né produkty, ale o nalezení strategické-
ho partnera, se kterým můžete počítat 
v delším časovém horizontu při úpravě 
požadavků na míru firmy.
Při výběru jsme zvažovali řadu variant. 
Uvažovali jsme o upgrade již zaběh-
nutých grafických systémů a účetního 
programu, ale ty do detailů nesplňovaly 
nároky na potřeby rozvoje naší firmy. 
Museli jsme absolvovat řadu výběro-
vých řízení, po kterých nikdy nepadlo 
jasné rozhodnutí. Je těžké si stanovit 
své vlastní požadavky, cíle a kritéria, 
které by technologie měla splňovat. 
Pan Svoboda přišel i s variantou firmy 

ŠPINAR – software s.r.o. S touto firmou 
měl dobré zkušenosti i za předchozího 
působení v jiné firmě, ale zadání projektu 
implementace programové technologie 
mělo mít ve firmě LENZA daleko větší 
rozsah. Našim záměrem bylo propojit 
výrobu s velkoformátovací pilou a třemi 
CNC vrtacími a obráběcími stroji s ob-
chodem a s automatickým skladem ma-
teriálů, účetními a skladovými programy. 
Dělili jsme se o zkušenosti i se svými 
zahraničními partnery, kteří vypracovali 
detailní studii podobného procesu. Vždy 
jsme se zajímali i o to, zda pro nás daná 
firma bude schopna zajistit kompletní 
vazby. U většiny z nich jsme ale narazili 
na obavu z vyšších investic do vývoje.

D. S.: Co Vás nakonec přesvědčilo 
jít do spolupráce s firmou ŠPINAR  
– software?
J. R.: Velkou roli vždy hraje dobrý po-
měr ceny a výkonu daného produktu. 
V tomto případě také politika servisu 
a upgrade. Potřebujete nástroj, který 
Vám pomáhá a v režijních nákladech 
netáhne dolů. V našem případě byly 
důležité i formy přístupu k problematice 

Petr Svoboda vysvětluje celý proces výroby od automatizované pily Průvodky pro stejný typ dílů u olepovačky hran

Tiskové výstupy pro výrobu a CNC z DAEXuData pro olepení a štítky zajišťuje DAEX
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našich požadavků a nabídka řešit naše 
vize komplexně. Při jednáních jsme do-
stávali návrhy řešení, ze kterých jsme si 
mohli vybírat, nebo byly pro obě strany 
inspirací k dalším krokům v jednání. Ve 
finále jde vždy o detaily. Například: jak 
využít aktuálně zavedené programy, ná-
zory na založení skladů, využití poten-
ciálu programů dodaných ke strojnímu 
vybavení… My jsme v určité chvíli vycítili, 
že zkušenosti firmy ŠPINAR – software 
a jejich přístup nám v další komunikaci 
budou vyhovovat a poskytnou základ pro 
dobré partnerské vztahy. Navíc je pro mě 
důležitý i osobní přístup. Za sebe musím 
říct, že pan Špinar, majitel firmy ŠPINAR 
– software, na mě udělal dojem nejen 
pracovně, ale i lidsky. To vše sehrálo 
roli při konečném rozhodnutí při volbě 
dodavatele programu pro firmu ŠPINAR 
– software.

D. S.: Jak probíhala realizace výroby? 
J. R.: Pro odpověď na otázky týkající se 
výroby předám slovo panu Svobodovi, 
s kterým jsme celý proces výroby řešili.
P. S.: V tomto rozhovoru se nebudu zmi-
ňovat o značce strojního vybavení, které 
se nám podařilo vytendrovat a pořídit 
od renomované německé společnosti, 
která patří k předním výrobcům průmys-
lových strojů pro nábytkářský průmyslu. 
Z předchozí firmy jsem měl zkušenosti 
s propojením programů DAEX s pilou 
italské výroby. Věděl jsem, že firma 
ŠPINAR – software propojuje i jiná nej-
prodávanější strojní zařízení (CNC, pily, 
olepovačky...) na našem trhu především 
od italských, německých, rakouských 
a českých dodavatelů. Tedy tuto část 
propojení jsme v přípravné části nemu-
seli příliš řešit. Spíše jsme se zabývali 
problematikou vhodného systému, kte-
rý by nám propojoval účetnictví a skla-
dy, rezervaci materiálu nebo mzdovou 
agendu. My jsme se při výběru progra-
mu rozhodli pro účetní systém Pohoda. 
Uvažovali jsme o větších informačních 
systémech, ale naše požadavky z větší 
části splňovala boxová verze programu 
plus určité úpravy na míru, které tento 
systém nově nabízí. S implementátory 
systému Pohoda a firmou ŠPINAR – 
software jsme se dohodli na propojení 
obou systémů. Především šlo o propo-
jení skladů a objednávek. 

D. S.: Propojení mezi programy 
a strojním zařízením probíhala hlad-
ce?
P. S.: Propojení jsou náročná zejmé-
na v přípravné části. Musíte si stanovit 
požadavky na nové fungování systému  

Průvodky pro stejný typ dílů u olepovačky hran

Vize partnerské spolupráce se dá v LENZE řešit i mimo kancelář. Příjemná procházka 
do vinného sklípku patří k dobrému stylu firmy LENZA

Jindřich Růžička kontroluje kvalitu detailů zakázky Pivovaru Hnanice

Možnosti exportu dat z DAEXu pro CNC obráběcí centrum nebo vrtací stroj malých dílů

http://www.spinar.cz


DM 10/201740

technologie – inzerce
a nějakým nejsnadnějším způsobem 
přenést data ze starého systému do 
nového. V této fázi jsme celou příprav-
nou část i vlastní implementaci řešili 
s firmou ŠPINAR – software s.r.o., kte-
rá měla na starost i koordinaci dodáv-
ky systému Pohoda. Pro nás byla tato 
část klíčová, protože jsme v účetním 
systému potřebovali převést kompletní 
skladovou a obchodní databázi do no-
vého prostředí k určitému datu a přejít 
na nový systém s vazbou na objednávky, 
fakturaci zákazníkům a nákup materiálu 
z DAEXu. Pohoda nám dále ve vazbě 
s DAEXem řeší rezervaci a výdej mate-
riálu ze skladů do výroby. Přes všechny 
problémy, které dopředu neodhalí žádná 
analýza, ale pouze praxe, se nám po-
dařilo tuto etapu zvládnout v požadova-
ných termínech. Plynule byla navázána 
komunikace ohledně objednávek a fak-
turování se zákazníky, dodavateli i zahra-
ničními partnery a byly propojeny sklady 
s DAEXem, zajišťujícím zpracování nabí-
dek/objednávek a podkladů do výroby.  
Asi největší zátěž připadla na naši účetní, 
která musela připravit všechna data pro 
zavedení do nového systému a naučit se 
orientovat v novém prostředí programu. 
V předchozím systému jsme měli urči-
té zavedené zvyklosti a ty jsme někdy 
postrádali v novém programu Pohoda, 
ale po konzultacích s dodavateli tohoto 
programu jsme odladili i tyto dílčí problé-
my. Některé části systému jsme upravili 
na míru.
Paralelně s obchodní částí jsme řešili 
výstupy do výroby. Velmi rychle jsme 
měli propojenou pilu. Museli jsme pouze 
dokoupit importní modul, který německý 
dodavatel u software těchto pil vyžaduje. 

D. S.: V propojení na pilu jste nemu-
seli nic upravovat na míru Vaší spo-
lečnosti? 
P. S.: Propojení dat programu DAEX (ex-
port nářezových plánů) s pilou proběhlo 
opravdu bez větších problémů. Samo-
zřejmě byla důležitá dobrá součinnost 
s firmou ŠPINAR – software s.r.o. a do-
davatelem stroje. Někdy jsou to malič-
kosti, ale na nich závisí potřebná efekti-
vita celého procesu. Pokud si je umíte 
stanovit a definovat, pak závisí vše už jen 
na realizaci. Po základním propojení ná-
řezových plánů pro automatizovanou pilu 
generovaných DAEXem jsme zavedli tisk 
štítků. Nejdříve jsme využili standardních 
dat, které nabízí DAEX s editorem štítků 
tiskárny pily. Rozjeli jsme další etapu 
a postupně definovali nové požadavky na 
informace o dílech a operacích, které vy-
žadovala praxe vycházející z naší každo-

denní práce. Nakonec jich bylo více, než 
editor tiskárny standardně načítá, a bylo 
nutné najít cestu, jak z programů získat 
to, co potřebujeme. S firmou ŠPINAR – 
software s.r.o. a dodavatelem pily jsme 
se dohodli na způsobu speciální úpravy 
a nastavení, které umožnily větší volnost 
definování dat pro informace na štítky. 

D. S.: Pokud jsme u strojního zaří-
zení, jak se Vám podařilo odladit 
vazby systému DAEX s propojením 
na CNC?
P. S.: Tuto část jsme řešili ihned po od-
ladění nastavení pily a tisku štítků, pro-
tože štítky nesou informaci o hranování 
a CNC programech. DAEX generuje 
obrábění atypického nábytku přímo do 
formátu pro CNC bez nutnosti větších 
úprav. Začali jsme využívat i možnost 
přednastavených parametrických CNC 
programů, které jsme měli připravené 
pro naše modelové řady, u kterých 
DAEX umí zasáhnout přímo do CNC 
kódu a změnit jeho parametry (například 
rozměry).

D. S.: Vy jste se zmiňoval o nutnosti 
úprav programů na míru. Jak nároč-
ná je tato část implementace?
P. S.: Každá firma má určitý styl prá-
ce a zavedené zvyklosti, které nechce 
z různých důvodů opustit. Potřebuje 
na výstupech informaci, která pomůže 
zefektivnit její práci a snížit chybovost. 
Některé standardy programů se dají vyu-
žít a dá se jimi inspirovat, ale chcete, aby 
se programové nástroje přizpůsobovaly 
vám, ne vy jim. 
Když máte uspořádané toky dat mezi 
obchodem a vývojem, je možné začít 
se zaměřovat na řadu jiných míst, na 
které v první etapě zavádění systému 
nebyl čas. S firmou ŠPINAR – software 
s.r.o. jsme si odladili formu komunika-
ce postupného zdokonalování detailů 
naší technologie. Vždy je co vylepšovat. 
Způsob předávání informací mezi praxí 
a firmou, která pro vás tvoří programové 
nástroje, je velmi podstatný. Požadavky 
na řešení bych rozdělil do dvou kategorií 
na ty, které potřebujete řešit v krátkém 
časovém úseku a na ty, které se dají 
naplánovat a dodat do vývoje v určitém 
balíčku.
Konkrétně jsme s firmou ŠPINAR – 
software s.r.o. řešili zmiňovanou úpravu 
většího počtu informací pro tisk štítků 
přímo na formátovacím stroji – pile. Bylo 
zapotřebí připravit pro výrobce pily spe-
cializované dotazy, týkající se komuni-
kace s programem pily. Firma ŠPINAR 
– software s.r.o. nám byla schopna 

v této věci pomoci a koordinovat část 
této implementace.

D. S.: Jaká další témata jste s firmou 
ŠPINAR – software řešili a co byste 
na spolupráci mohl vyzvednout? 
P. S.: Asi nemá smysl mluvit o všech 
detailech samotných úprav programu 
pro naši firmu. Témat na vylepšení je 
celá řada. 
Rád bych se zmínil o spolupráci mimo 
vlastní implementaci. S firmou ŠPINAR 
– software s.r.o. se nám otevřela nová 
spolupráce s vysokými a středními ško-
lami, kde se vyučují programy DAEX 
a TurboCAD. Řada firem z našeho oboru 
Vám řekne, že najít schopného truhláře 
není snadné. Naše firma začala inves-
tovat i do podpory soutěže „Studentské 
projekty“. Líbí se nám tato forma pod-
pory škol s možností setkat se na sou-
těžích se schopnými studenty z ČR 
a SR. Přijali jsme i nabídku pomoci při 
pořádání exkurzí pro Katedru dřevěných 
výrobků a konstrukcí na České zeměděl-
ské univerzitě v Praze. V propojení praxe 
a školy vidíme pro všechny strany velký 
potenciál.

D. S.: Co byste mohli doporučit čte-
nářům DM po zkušenostech se za-
vádění programových technologií?
P. S.: Nečekejte, že technologie se zave-
de během pár týdnů. Hodně se o tech-
nologiích, efektivitě a konkurenceschop-
nosti firem píše a diskutuje, ale realizace 
není jednoduchá. Česká republika je 
v této oblasti za evropským průměrem. 
Definujte si svoje vize a očekávání, 
které by Vám měla technologie přinést 
a v první etapě si založte dobrý základ 
propojení mezi pracovišti bez zbyteč-
ných detailů. Z dobrého základu se dají 
snadněji nástroje tvarovat a postupně 
vylepšovat. 

D. S.: Děkujeme za rozhovor.

Kontakt:

ŠPINAR – software s.r.o.
Lipová 11, CZ-602 00 Brno
tel.: +420 543 236 223
fax: +420 543 215 531
e-mail: info@spinar.cz
www.spinar.cz

http://www.spinar.cz
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Arova Aqua-Neoantik Trend

Živé a rustikální

Popis
Vodou ředitelné mořidlo na dub s rus-
tikálním, mírně starobylým nádechem 
pro vaši kuchyň či obývací pokoj. Nově 
nabízíme tři elegantní a nápadně šedé 
odstíny, které zvýrazní kresbu pórů. 
Mořidlo může být za účelem zvýrazně-
ní pórů zapracováno do dřeva pomocí 
kartáče.
Specifické vlastnosti:

 vynikající světlostálost,
 přelakovatelné jak rozpouštědlovými, 
tak vodou ředitelnými laky ADLER,

 3 základní odstíny jsou mezi sebou 
míchatelné a lze je míchat i s bezbar-
vým Arova Aqua-Neoantik Farblos.

Arova Aqua-Style Trend

Vyvážené a elegantní

Popis
Vodou ředitelné mořidlo, které dává dubu 
obzvláště rovnoměrný a klidný vzhled. 
Speciální světlostálá barviva v kombinaci 
s mikronizovanými pigmenty, vytváří mi-
mořádně přirozený vzhled dřeva a dře-
ňových paprsků. Protože je známé, že 
chuti jsou odlišné, nabízíme rozmanitou 
paletu základních odstínů – pískový dub 
(Sandeiche), oblázkový dub (Steineiche), 
starý dub (Alteiche), bahenní dub (Sumpf-
eiche) a rašelinový dub (Mooreiche).
Specifické vlastnosti:

 vynikající zpracování,
 velmi dobrá světlostálost,
 přelakovatelné jak rozpouštědlovými, 
tak vodou ředitelnými laky ADLER,

 5 základních odstínů mezi sebou mí-
chatelných a lze je míchat i s bezbar-
vým Arova Aqua-Style Farblos.

Dub v moderní šedé
s vodou ředitelnými mořidly ADLER Arova Beizen-Trends Grau

ADLER Česko s.r.o.
Pražská 675/10
CZ-642 00 Brno – Bosonohy
tel.: +420 731 725 957
e-mail: info@adlercesko.cz
www.lakyadler.cz

ADLER Slovensko s.r.o. 
Montážna 3, P.O.Box 180
SK-971 01 Prievidza
tel.: +421 46 5199 621
e-mail: info@adler.sk
www.adler.sk

Flusskiesel    1335055900 Schwemmholz  1335055901 Treibgut        1335055902 

Alteiche        1337055802 Mooreiche    1337055804 Sandeiche    1337055800 

Steineiche    1337055801 Sumpfeiche  1337055803 

http://www.lakyadler.cz
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KUFŘÍK PLNÝ VZORNÍKŮ
PRO VÝROBNÍ FIRMY I DESIGNÉRY

KUFŘÍK OBSAHUJE:

www.drevomaterial.cz/kufrik

KUFŘÍK OBSAHUJE:
Vzorník A5 LTD Pfleiderer | Vzorník A5 pracovních desek Pfleiderer | Vzorník A5 pracovních desek Polyform | 
Klapkarta A4 LTD Byspan | Katalog kování | Vzorek MFP (multifunkčního panelu) Pfleiderer | Vzorek LTD Byspan 
601PE/621PE bílá/šedá | Vzorky lišt k pracovním deskám Kooplast | Vzorky lišt pro osvětlení GTV | Produktové 
listy k výše uvedenému

Dřevomateriál s.r.o.  |  Orlická kasárna 738  |  564 01 Žamberk  |  info@drevomaterial.cz  |  +420 465 611 611

http://www.drevomaterial.cz
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Názov CNC 
vŕ tacie centrum 

Point K2 TOP na-
značuje, že ide o najvyšší model 

výrobnej rady Point od spoločnosti 
Vitap. Jedná sa o horizontálne pre-
vedenie vŕtacieho stroja konštrukčne 
navrhnutého pre zabezpečenie maxi-
málneho výkonu s pokrytím minimál-
neho pracovného priestoru vo výrobnej 
hale. Umožňuje opracovanie panelov 
so šírkou až 1200 mm a to aj ťažkých 

kuchynských pra-
covných dosiek. 
Hlavný rozdiel 
medzi Point K2 
TOP v porovnaní 

s ostatnými kom-
paktnými CNC 
vŕtacími centrami 
je patentovaná 
technológia dvoji-
tého dynamického 
transportu materiá-
lu prostredníctvom 
dvoch masívnych 
klieštin vysokej 
pevnosti s indivi-
duálnym pohybom 

pre zaistenie maximálnej fixácie pane-
lov počas náročných operácií tvarové-
ho frézovania a štvorstrannou oporou 
panela horizontálneho prevedenia 
počas opracovania. Ako jediné vŕta-
cie centrum s klieštinovým uchytením 
dokáže frézovať dielce zo všetkých šty-
roch strán jedným prechodom dielca. 
Tento stroj práve vďaka svojmu technic-
kému prevedeniu ponúka zákazníkom 
možnosť plnohodnotného nahradenia 
klasických nestingových CNC centier 

s oveľa vyššou nadobúdacou cenou. 
Dokáže formátovať dielce a vytvárať 
konštrukčné otvory v horizontálnom 
a vertikálnom smere z jedného pásu 
aglomerovaného materiálu. Tvarové 
frézovania celých vonkajších oblúkov, 
či vnútorných otvorov napríklad na 
drez kuchynských liniek je bez potre-
by dorezávania alebo dokončovania. 
V štandardnej výbave je osadený 12 
vertikálnymi vŕtacími vretenami, 8 ho-
rizontálnymi vretenami v osiach X a Y, 
jednotkou pílového kotúča pre funkcie 
drážkovania a samozrejme výkonným 
4,5kW frézovacím elektrovretenom. 
Jednoduché nastavovanie a ovládanie 
stroja je vykonávané prostredníctvom 
moderného programovacieho softvéru 
prehľadne zobrazeného na 19“ LCD 
monitore so širokou databázou súbo-
rov. Z voliteľného príslušenstva si zá-
kazníci môžu vybrať napr. štvormiestny 
zásobník nástrojov pre elektrovreteno 
s automatickou výmenou, či čítačku 
čiarových kódov pre ešte vyššiu výkon-
nosť a flexibilitu výroby tohto unikátne-
ho zariadenia. 
Výrobca: Vitap
Predajca: BRAS, s.r.o.

CNC vŕtacie centrum VITAP Point K2 TOP

GABBIANI P představuje nejnovější 
vývojovou řadu velkoplošných dělících 
pil v rámci produkce SCM Group ur-
čenou pro menší a středně velké vý-
robce. Tento model reaguje na dnešní 
potřeby moderního pojetí výroby, kdy 
je kladen hlavní důraz na snadnou ob-
sluhu, flexibilitu a produktivitu.
Stroj je vyráběn ve 2 verzích z hlediska 
prořezu: 55 mm a 70 mm. Formátovací 
rozměry jsou od 3300x3200 mm až po 
max. 4300x4300 mm. Již ve standar-
du je stroj konstrukčně řešen tak, aby 
byla zajištěna dlouhodobá přesnost ře-
zání. Jedná se zejména 
o použití 

brushless motoru pro zadní podavač 
materiálu a THK vodítka pro zvedání 
hlavního a předřezového kotouče. 
Široká konfigurovatelnost dovoluje stroj 
dále vybavit následujícím příslušen-
stvím: nezávislým zvedáním hlavního 
a předřezového kotouče s optimalizací 
zdvihu, automatickým bočním přítlakem 
ve třech variantách či vysokou rychlostí 
pojezdu zadního podavače a pilové-
ho vozíku. K dispozici jsou i pakety 
pro rozšíření a usnadnění pracovního 
cyklu: drážkování, výřezy, postforming 

a odlehčovací řezy pro eliminaci pnutí 
(banánový efekt). Zajímavým řešením je 
systém FlexCut 1, kdy je zadní poda-
vač na levé straně u pravítka vybaven 
samostatnou svěrkou s nezávislým 
pohonem (brushless motor). Tento 
systém zvyšuje produktivitu řezání 
(možnost příčného řezání na jednom 
dílci a podélného řezání na druhém 
dílci současně či příčné zakracování 
dvou různých pruhů vedle sebe). Pilu 
lze doplnit o automatický sklad desek 
(FlexStore) nebo o podtlakový mani-
pulátor s rádiusem 6 m. Jednoduché 

ovládání stroje zajišťuje velká širo-
koúhlá 21“ dotyková obrazovka 
s přehledným grafickým prostředím 
a nejnovější řadou řídicího systému 
MAESTRO CUT. K dispozici jsou 

i balíčky pro optimalizaci s možností 
importu dílců z Excelu.

Výrobce: SCM Group S.p.A.
Prodejce: PANAS, spol. s r.o.

Velkoplošná dělicí pila GABBIANI P

Point K2 TOP na-

kuchynských pra

pre zaistenie maximálnej fixácie pane
lov počas náročných operácií tvarové
ho frézovania a štvorstrannou oporou 

Názov CNC 
vŕ tacie centrum 

Point K2 TOP na

pre zaistenie maximálnej fixácie pane
lov počas náročných operácií tvarové
ho frézovania a štvorstrannou oporou 

i balíčky pro optimalizaci s možností 
importu dílců z Excelu.

Výrobce:
Prodejce:

zání. Jedná se zejména 
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zání. Jedná se zejména 
o použití 

i balíčky pro optimalizaci s možností 
importu dílců z Excelu.

Výrobce:
Prodejce:

http://www.bras.sk
http://www.panas.cz
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STEFANI KD je nový model 
olepovacího stroje od SCM 
Group určený pro střední 
a větší výrobce s cílem na-
bídnout velkou flexibilitu ole-
pování v kombinaci s vysokou 
kapacitou. Z tohoto důvodu 
je stroj již ve standardu vy-
baven plně elektronickým 
nastavováním řízeným přes 
dotykovou obrazovku. Olepovat lze díl-
ce o tloušťkách 8–60 mm hranami od 
0,4 mm do 3 mm (ABS, PVC), případ-
ně nákližky do max. tloušťky 12 mm. 
U hran typu ABS/PVC je možné pl-
nohodnotné opracování 2 rádiusů 
(např. R1 a R2) díky multirádiusovým 
nástrojům na frézách a cidlinách. 
Rychlost posuvu je plynule nastavitelná 
od 10 do 20 m/min.
Zóna nanášení lepidla je vybavena 
novým typem vaničky SGP, která na-
náší lepidlo pomocí válečku, přičemž 
tavicí vana je umístěná nad válečkem. 
Předchází se tím zapékání a předčasné-
mu stárnutí lepidla. Speciální povrchová 
úprava válečku v kombinaci s jeho vel-
kým průměrem zaručuje rovnoměrnou 
a tenkou lepenou spáru při jakékoliv 

tloušťce dílce. 
Množství lepidla 
nanášeného na dílce je regulovatelné 
elektronicky dle pracovního progra-
mu. Používat lze granulované lepidlo 
typu EVA i PUR. Změna barvy nebo 
typu lepidla je rychlá a snadná, protože 
celý zbývající obsah vaničky je možné 
automaticky vypustit do odebírací 
nádobky. Nad vaničku je navíc možné 
současně osadit max. 2 předehřívací 
systémy: PU BOX L – pro PUR lepidlo 
v blocích (2 kg) anebo násypku QMS 
na EVA lepidlo v granulích. PUR le-
pidlo v blocích je odtavováno postupně 
a zbývající nespostřebovanou část lze 
kdykoliv vyjmout a uložit pro pozdější 
použití. Alternativně je k dispozici i sys-

tém bezespárového lepení pomocí hor-
kého vzduchu AirFusion.
Ovládání stroje je snadné a intuitivní 
přes velký barevný panel s dotykovou 
LCD obrazovkou, kde jsou přehledným 
způsobem zobrazeny aktuálně nasta-
vené hodnoty a parametry. Součástí 
řídicího systému je i statistika výroby 
(počet dílců, olepené metry hran, 
motohodiny) a zobrazení upozornění 
k provedení údržby.

Výrobce: SCM Group S.p.A.
Prodejce: PANAS, spol. s r.o.

Flexibilní a produktivní olepovačka hran STEFANI KD

Formátovací pila P 450 je horkou no-
vinkou v nabídce dřevoobráběcích 
strojů spo-
lečnost i 
HOUFEK 
a.s. Stroj 
s p l ň u j e 
nejvyšš í 
standardy pro formátovací pily. 
Vyznačuje se pevnou konstruk-
cí a vysokými parametry řezání. 
Pila je vybavena pohonnou jed-
notkou o výkonu 6 kW (7,5 kW) 
a otáčkami pilového kotouče 
3500/4500/6000 ot./min pro 
průměr 300 až 450 mm s maximální 
řezací výškou 150 mm. Formátovací 
pila je vybavena předřezem o výko-
nu motoru 0,75 kW, otáčkami pilového 
kotouče předřezu 8500 ot./min pro 
průměr 120–130 mm a naklápěním 
kotouče 0–45°. Délka hliníkového 
formátovacího stolu je 3200 mm 
(3900 mm) a šířka 416 mm. Stabilní 
vedení pohyblivého stolu zaručuje kon-

strukce na 4 vytvrzených 
a broušených ocelových tyčích. 

Formátovací pila je dále vybavena pra-
vítkem s řeznou šířkou 1400 mm. 
Díky technickému řešení se horní 
kryt přizpůsobuje výšce obrobku pro 
zajištění bezpečné obsluhy pily. Kryt 
je připojen k trubici, která má rovněž 
funkci ofuku pilin.
Pila může být vybavena dvouosým 
řízením pro ovládání výšky a úhlu na-
klopení hlavního kotouče, frekvenčním 
měničem hlavního motoru, paralelním 
pravítkem s digitálním odměřováním 

a ovlá-
d á n í m 

hlavního motoru na pojezdovém stole.
V nabídce firmy HOUFEK jsou připra-
veny i další modely formátovacích pil 
PF 315 s průměrem kotouče 300–315 
mm, PF 350 s průměrem kotouče 
300–350 mm a plně automatizovaná 
formátovací pila P 550. 

Výrobce a prodejce: HOUFEK a.s.

Nové formátovací pily HOUFEK

mm. 
hran typu ABS/PVC je možné pl

nanášeného na dílce je regulovatelné 
elektronicky dle pracovního prograelektronicky dle pracovního prograelektronicky

 řízeným přes 
dotykovou obrazovku. Olepovat lze díl

tloušťkách 8–60 mm hranami od 
mm (ABS, PVC), případ

ně nákližky do max. tloušťky 12
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dotykovou obrazovku. Olepovat lze díl-
tloušťkách 8–60 mm hranami od 

mm (ABS, PVC), případ-
mm. 

tloušťce dílce. 
Množství lepidla
nanášeného na dílce je regulovatelné 

Flexibilní a produktivní olepovačka hran STEFANI KD

3500/4500/6000 ot./min pro vítkem s řeznou šířkou 1400 mm. hlavního motoru na pojezdovém stole.

Formátovací
vinkou v nabídce dřevoobráběcích 

-

standardy pro formátovací pily. 
Vyznačuje se pevnou konstruk
cí a vysokými parametry řezání. 
Pila je vybavena pohonnou jed
notkou o výkonu 

otáčkami pilového kotouče 

Nové formátovací pily HOUFEK

Formátovací pila P 450 je horkou no-
vinkou v nabídce dřevoobráběcích 

standardy pro formátovací pily. 
Vyznačuje se pevnou konstruk-Vyznačuje se pevnou konstruk-Vyznačuje se pevnou konstruk
cí a vysokými parametry řezání. 
Pila je vybavena pohonnou jed-
notkou o výkonu 6 kW (7,5kW (7,5kW kW) 

otáčkami pilového kotouče 

strukce na 4 vytvrzených
a broušených ocelových tyčích. 

Formátovací pila je dále vybavena pra-Formátovací pila je dále vybavena pra-Formátovací pila je dále vybavena pra
a ovlá-

d á n í m 

Nové formátovací pily HOUFEK

http://www.panas.cz
http://www.houfek.com


DM 10/2017

novinky

46

Velký zájem v expozici LEITZ na výstavě 
LIGNA 2017 budila také nová konstruk-
ce univerzálního pilového kotouče CNC 
KATANA určeného pro práci na CNC 
horních obráběcích centrech. Těleso pi-
lového kotouče je konstruováno s lase-
rovými ornamenty vyplněnými speciál ní 
tlumicí hmotou pro maximální utlumení 
nežádoucích vibrací. Špičkovou kvalitu 
řezu pak zabezpečuje skupinové ozu-
bení WZ/WZ/FZ. Formátování dřevo-
třískových desek probíhá na dvakrát. 
Při prvním souběžném pohybu CNC 
agregátu dojde k předřezání do hloubky 
1–2 mm a v druhém protiběžném po-
hybu se deska formátuje s absolutně 
čistou hranou. Univerzálnost konstruk-
ce skupinového ozubení se projevuje 
také čistým a hladkým řezem v masívu 
podél vláken nebo při příčném řezání 

hranolků, spárovky i překližky. Pilové 
kotouče jsou upnuty do agregátu CNC 
stroje pomocí příruby. Díky individuálně 
přesnému vyvážení každého jednoho 
pilového kotouče na konci výrobního 
procesu, prodlužují pilové kotouče CNC 
KATANA významně životnost ložisek 

CNC stroje. Pilové kotouče se vyrábějí 
v rozměrech pro použití na všech běžně 
používaných horních CNC strojích, jako 
HOMAG-Weeke, IMA, SCM, BIESSE, 
Format4, Holz-Her a další.
Výrobce: LEITZ GmbH
Distribuce v ČR a SR: LEITZ-nástroje s.r.o.

Další novinkou je  tloušťkovací frézka 
RFT 630 INDUSTRY 9 s programo-
vatelným elektromotorickým zdvihem 
protahovacího stolu ELGO. Posuv 
materiálu je možné plynule regulovat 
v rozmezí 5–20 m/min. Nově je možné 
stroj vybavit spirálovým válcem.
Výbava na přání:

 motor 7,5 kW / 9,2 kW
 hoblovací válec MBM SPIRAL

 vstupní podávací váleček dělený 
(2 463 418)

 vstupní podávací váleček pogumo-
vaný 1 ks 

 vstupní podávací váleček pogumo-
vaný 1 ks (polyuretan)

 výstupní válečky pogumované 2 ks
Výrobce: 
ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s.
Prodejce: ROJEK prodej, spol. s r. o.

Tloušťkovací frézka RFT 630 INDUSTRY 9

Novinkou v sortimentu firmy ROJEK 
dřevoobráběcí stroje pro rok 2018 
je profesionální formátovací pila 
PF 400 S / 3,2M program 7“ ze série 
INDUSTRY 9, která je vybavena elek-
tromotorickým vysouváním a naklápě-
ním pilového kotouče, programovatel-
ným elektromotorickým posuvem s od-
měřováním podélného pravítka. Řídicí 
systémem firmy Schneider Electric je 
vybaven horním ovládáním přes dotyko-
vý LCD panel. Otáčky je možné plynule 
regulovat v rozsahu 3500–6000 ot./
min, maximální šíře řezu je 1500 mm 
a průměr kotouče až 450 mm. Do stan-
dardního vybavení dále patří:

 rukojeť formátovacího stolu
 upínač na CV – sámovací patka
 prodloužení litinového stolu zadní

 horní odsávání – paralelogram CPS
 formátovací stůl CV 400 / 3,2 m na 
tyčích

 krátké úhlovací pravítko 800 mm 
s dorazem

 upínač formátovacího stolu – jedno-
sloupkový excentr

 rám s podpěrným ramenem a příč-

ným pravít- k e m 
s elektronickým odměřováním

Poprvé bude představena na výstavě 
WOOD-TEC v Brně.

Výrobce: 
ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s.
Prodejce: ROJEK prodej, spol. s r. o.

Formátovací pila PF 400 S / 3,2M INDUSTRY 9 program 7“

formátovací stůl CV 400 / 3,2 m na s elektronickým odměřováním

Formátovací pila PF 400 S / 3,2M INDUSTRY 9 program 7“

horní odsávání – paralelogram CPS
formátovací stůl CV 400 / 3,2 m na 

ným pravít- k e m 
s elektronickým odměřováním

Formátovací pila PF 400 S / 3,2M INDUSTRY 9 program 7“

vstupní podávací váleček dělený 

rám s podpěrným ramenem a příč Prodejce: ROJEK prodej, spol. s r. o.

Univerzální pilový kotouč pro řezání na horních CNC centrech LEITZ CNC KATANA

http://www.leitz.cz
http://www.rojek.cz
http://www.rojek.cz
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Společnost WAtech uvádí na trh no-
vou pneumatickou dvoumembránovou 
pumpu Wagner TopFinish DD10 pro 
dávkování barev bez pulzací, pro ruční 
a automatické stříkací pistole. Aplikace 
pomocí této pumpy nevyžaduje mate-
riálový regulátor, díky konstrukci je pre-
cizně nastavitelný průtok bez pulzací, 
a to i při velmi malých průtocích. To je 
s výhodou možné použít při aplikaci 
mořidel, lakování kovových dílů a také 
k chromování plastů.
Výhody:

 dokáže zajistit plynulý tok materiálu 
bez pomoci regulátoru tlaku použí-
vaného konvenčními čerpadly, který 
by jinak vyžadoval vyšší investiční vý-
daje a zvyšoval množství odpadního 
a proplachovacího materiálu

 náklady na údržbu, jednoduchá 
údržba

 zajistí uživateli rovnoměrnou aplikaci 
a optimální kvalitu povlaku

 velmi malý vnitřní prostor pumpy sni-
žuje spotřebu ředidel a barev

Pumpa je vybavena dvěma přesnými 
regulátory pro nastavení tlaku čerpad-
la a atomizovaného vzduchu a dvěma 
tlakoměry pro snadné a rychlé použití 
pumpy. V zájmu optimální ergonomie 
je možné ovládací jednotku umístit 
na pumpě podélně nebo napříč. Díky 
tomu lze pumpu Wagner TopFinish 
DD10 bez problémů integrovat v celé 
řadě různých systémů.
Součásti přicházející do styku s mate-
riálem jsou vyrobeny výhradně z nerezo-
vé oceli. Jedna verze pumpy tak může 
zajišťovat všechny aplikace a materiály. 
Malý objem čerpadla snižuje odpady až 
o 70 % v porovnání s podobnými sys-
témy a při změně barvy se spotřebuje 
méně proplachového materiálu. Díky 
optimalizovanému systému proplachu 
je možné snadno pracovat i s materiály 
na bázi epoxidu a PU. Pumpa se na-

víc vyznačuje 
velmi jednodu-
chou údržbou 
– k rozebrání 
a opětovnému sestavení pumpy stačí 
uživateli pouze čtyři standardní nástroje 
a výměna membrány zabere méně než 
10 minut – to přináší další úsporu času 
a nákladů.
Výrobce: WAGNER
Prodejce: WAtech a.s.

WAGNER – TOPFINISH DD10 pro nejlepší výsledky lakování s nižšími náklady

Pri realizácii individuálnych nápadov 
pre nábytok sa otvárajú možnosti 
použitia nových závesov CLIP top 
BLUMOTION.

CLIP top BLUMOTION 155°
Výhody CLIP top BLUMOTION boli 
pridané do nového závesu s veľkým 
uhlom otvorenia 155°, s nulovým pre-
sahom do korpusu. Okrem vysokej kva-
lity pohybu je nový záves aj presvedčivý 
vďaka integrovanej funkcii tlmenia s de-
aktiváciou – a to všetko pri rovnakých 
typových rozmeroch.
Technický popis:

 Nulový odskok pri naloženej kon-
štrukcii (skrine s vnútornými alebo 
policovými výsuvmi)

 S integrovaným BLUMOTION (s de-
aktiváciou)

 CLIP top so zatváracou automatikou 
alebo bez zatváracej automatiky 
(pero)

 Nastavenie čela v troch smeroch
 Celokovový záves, poniklovaný
 Uhol otvorenia 155°
 Montáž a demontáž dvierok na kor-
pus bez použitia náradia

 V prípade INSERTA navyše aj mon-
táž misky bez použitia náradia

CLIP top BLUMOTION CRISTALLO
Jemné tlmenie už teraz obsahuje 
aj záves na sklenené a zrkadlové 
dvere s hrúbkou 3–8 mm. Funkcia 
BLUMOTION je už integrovaná v novom 

závese a dá sa jednoducho deaktivovať 
v závislosti od hmotnosti dverí.

CLIP top BLUMOTION pre tenké 
dvere
Inovatívne rozpínacie hmoždinky toh-
to závesu poskytujú silnú podporu 
aj tenkým dverám. Hĺbka vŕtania iba 
6 mm umožňuje realizáciu najrôz-
nejších materiálov od hrúbky 8 mm. 
Vďaka nulovému presahu do korpusu 
je tiež možné realizovať nábytok s vnú-
tornou zásuvkou. Integrovaná funkcia 
BLUMOTION zabezpečuje jemné a ti-
ché dovieranie.

Výrobca: Blum
Predajca: twd CZ, s.r.o.

Novinky v programe závesov Blum

– k rozebrání 

víc vyznačuje 
velmi jednodu
chou údržbou 
– k rozebrání 

WAGNER – TOPFINISH DD10 pro nejlepší výsledky lakování s nižšími náklady

víc vyznačuje 
velmi jednodu-
chou údržbou 
– k rozebrání 

WAGNER – TOPFINISH DD10 pro nejlepší výsledky lakování s nižšími náklady

CLIP top BLUMOTION 155° CLIP top BLUMOTION CRISTALLO CLIP top BLUMOTION pre tenké dvere

http://www.watech.cz
http://www.twd.sk
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S radou závesov Tiomos otvára GRASS novú kapitolu, ktorá 
bude inšpirovať nábytok budúcnosti. Vývoj závesov Tiomos 
je výsledkom niekoľko desaťročí know-how a skúsenos-
tí. Všetky detaily a funkcie boli opätovne prehodnotené 
a rozvinuté zo základných princípov počas rokov výskumu. 
Výsledkom je veľmi elegantný pohybový systém, ktorý spĺňa 
všetky technické a funkčné požiadavky. Celá technológia 
tlmiča Tiomos je integrovaná v ramennom kĺbe, vnútorné 
práce tohto špičkového technologického závesu sú skryté. 
Vďaka tomu, že vzhľad závesov je rovnaký, je možné kedy-
koľvek kombinovať závesy so systémom Soft-close a bez.
Jednou z vynikajúcich charakteristík závesov Tiomos je, že 
nastavenie tlmiaceho mechanizmu sa dá neustále upravovať. 
To znamená, že proces uzatvárania prebieha úplne rovno-
merne vo všetkých fázach pohybu – bez ohľadu na veľkosť 
a hmotnosť dverí.
Kinematika závesov Tiomos nielenže uľahčuje príjemnú pre-
vádzku otvárania dverí, ale poskytuje možnosť pre minimálne 
medzery medzi dverami a maximálne naloženie na korpus. 
Tým sa otvárajú úplne nové možnosti v dizajne nábytku.

Rovnako ako pri rázvore kolies motorového vozidla, o 30 % 
väčšia nosná plocha závesov Tiomos zaisťuje výrazne vyš-
šiu stabilitu.

Výrobca: GRASS GmbH
Predajca: IW Trend s.r.o.

Nové závesy Tiomos GRASS

DECKFARBE je vodou ředitelná vy-
soce elastická a mikroporézní krycí 
barva pro nátěry dřeva jak v exteriéru, 
tak v interiéru, například dřevostavby, 
roubení domů, hrázdění, nábytek, ob-
ložení stěn apod. Nanáší se ve dvou 
vrstvách po 2–4 hodinách, v případě 
venkovního dřeva na podklad opatřený 
přípravkem Holzschutz-Grund nebo 
Imprägniergrund Plus. V případech, 

kdy není potřeba ošetřit dřevo vhod-
nou impregnací, se může impregnovat 
DECKFARBE naředěnou max. 25 % 
vody a následně aplikovat dva neředěné 
nátěry DECKFARBE. Lze použít také na 
zinek či pozinkovanou ocel, dokonale 
odmaštěné a očištěné.

Výrobce: Remmers
Prodejce: Remmers s.r.o.

Vysoce elastická krycí barva na dřevo DECKFARBE

Okna a domovní dveře ze dřeva jsou stá-
le oblíbeným prvkem. Perspektivní ino-
vace řady Induline Premium Coatings 
– kvalitní systém pro povrchovou úpravu 
dřevěných oken a dveří – zaručují, že 
dřevěná okna a dveře budou i po letech 
vypadat jako nové. Pomocí nátěrových 
systémů Induline vznikají elegantní a mi-
mořádně trvanlivé povrchy, které přitom 
zaručují nejvyšší jakostní standardy – na 
bázi moderních surovin. Lazury Induline 
byly optimalizovány přidáním speciální-
ho odpěňovače. Ve spojení s vysoce 
elastickými pojivy na bázi polyureta-
nu/akrylátu tak nemohou ani kroupy 
nátěrům nijak zvlášť uškodit. Induline 
Premium Coatings se řídí potřebami 
zákazníků a zaručují mimořádně racio-
nální metody zpracování. Výrobce: Remmers Prodejce: Remmers s.r.o.

Induline Premium-Coatings

http://www.grass-sk.sk
http://www.remmers.cz/
http://www.remmers.cz/
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Dveřní závěs samozavírací pravý/levý nerez

Společnost TKZ Polná představila nový samozavírací 
dveřní závěs, jehož funkce samozavírání je založena na 
působení gravitační síly. Závěs je určen pro specifické 
interiérové dveře (dřevěné nebo kovové) bez polodrážky, 
zvláště pro převlékací kabinky, oddělovací přepážky, apod. 
Upevňuje se přišroubováním vruty do dřeva nebo hliníku 
o průměru 4,5 mm minimální délky 40 mm. Je nabízen 
v pravém i levém provedení s kartáčovaným povrchem, 
což mu dodává moderní vzhled. Únosnost pro 1 závěs 
je 20 kg.

Výrobce a prodejce: TKZ Polná, spol. s r.o.

Nový povrch „železo broušené“

Na obrázku je představen nový trendy povrch „železo 
broušené“ na věšáku, který pak můžete perfektně kombi-
novat i s novými modely úchytek. Společnost SIRO takto 
reaguje na stále rostoucí trend bílých lesklých kuchyní, 
ke kterým se tento povrch dokonale hodí. Krom skvělého 
vzhledu má i oproti jiným povrchům, jako chrom lesk či 
antracit lesk, velkou výhodu v podobě nulové potřeby 
na údržbu.

Výrobce: SIRO
Prodejce: 
ANKA M+N, spol. s r.o.

Barva 
Materiál 
Povrchová 
Úprava

To
sedí!

Služby, rozmanitost a tempo

n a  v š e c h n y  h r a n y

www.ostermann.eu
Ostermann Česko spol. s r.o.
VOLEJTE ZDARMA:    800 143 142 – sales.cz@ostermann.eu

Ostermann dodává vhodné hrany 
k deskám od více než 70 výrobců, 
již od 1m a zasílá zboží v den objednání.

Ostm_Anz_DasPasst_2017_09_Drevarsky-magazin_103x297.indd   1 14.09.17   11:19

http://www.tkz.cz
http://www.siro.cz
http://www.ostermann.eu
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konstrukce

Po celá desetiletí nejčastěji používaným 
konstrukčním spojem v průmyslové i ře-
meslné výrobě korpusového nábytku 
jsou kolíkové lepené spoje, u nichž jed-

ním z nutných technologických kroků 
je stahování (lisování) korpusů během 
lepení. K modernějším systémům patří 
různé spojovací excentry apod., pou-
žívané hlavně u tzv. „demont“ nábytku. 
Obě uvedené metody by mohl nahradit 
spojovací systém „fastenlink“, který je 
založen na principu klasického kolíko-
vého spoje a může být použit jak pro 
lepený, tak pro suchý spoj.

Základním prvkem systému je plastový 
kanelovaný kolík (s podélnými drážka-
mi na povrchu) 8x30 mm, který má na 
obou koncích provedený tzv. zápich (ob-
vodovou drážku) o šířce 3 mm a hloub ce 
1 mm, umístěný 3 mm od konce kolíku. 
Tím jsou oba konce kolíku upraveny do 
hřibovitého tvaru, umožňujícího zasunutí 
do T-drážky.
Kolíky „fastenlink“ se do nábytkových  

Rozebíratelné a beznářaďové 
nábytkářské spoje (část I.)

Na letošním veletrhu Interzum v Kolíně nad Rýnem se objevilo několik nových systémů pro spojování 
nábytkových dílců, spadajících do kategorie rozebíratelných spojů. Většinou se jednalo o systémy 
nevyžadující pro montáž jakékoliv nářadí. Tyto systémy v Dřevařském magazínu postupně podrobně 
představíme. Začneme tím nejjednodušším, který do Evropy přicestoval až ze Severní Ameriky.

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: radomir.capka@gmail.com
Foto: autor

K položenému boku se připevní půda a dno, nasadí se druhý bok,…

Spojovací systém „fastenlink“ představují plastové kolíky 8x30 
mm, upravené na koncích pro zasunutí do T-drážky

Stopková fréza pro frézování T-drážek
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dílců aplikují při výrobě standardním způsobem, tj. ve spojení 
s lepidlem a standardními postupy: v řemeslné výrobě ručně 
nebo pomocí ruční nastřelovací pistole, v průmyslové výrobě 
pomocí automatických či poloautomatických kolíkovaček. 
Hloubka vrtání do hrany (v truhlářském slengu do „hyrnu“) je 
24 mm, takže kolík po zaražení vyčnívá pouhých 6 mm, což 
přesně odpovídá jeho „hřibovitému“ zakončení.
Vyčnívající konce kolíků se kotví do T-drážek vyfrézovaných 
do plochy nábytkových dílců (místo klasického otvoru pro 
dřevěný kolík) na CNC obráběcím centru pomocí stopkové 
T-frézy. Nejdříve se fréza zanoří, tím se vyfrézuje kruhový 
otvor, poté se posunutím frézy vytvoří T-drážka a fréza se 
stejnou cestou vrátí zpět.
Vlastní spojování probíhá tak, že vezmeme dílec s kolíky (např. 
půdu či dno), ty vsadíme do vyfrézovaných otvorů v druhém díl-
ci (např. bok) a lehce posuneme ve směru T-drážek. Stejným 
způsobem postupně přichytíme další dílce s kolíky. Na ně 
pak nasadíme druhý dílec s drážkami a lehce posuneme. 
Poté celý korpus otočíme na hrany a lehkým nárazem dlaně 
(nebo gumovou paličkou) dorazíme dílce do koncové pozice. 
Tímto způsobem vytvoříme rozebíratelné spojení. V případě 
fixního spojování před montáží do každé T-drážky aplikujeme 
malé množství PVAc lepidla.
Výhoda tohoto systému pro výrobce spočívá v tom, že mohou 
být použity stávající vrtací a kolíkovací technologie. Pouze ná-
strojové vybavení pro CNC obráběcí centrum je nutné doplnit 
stopkovou T-frézou. Hlavní výhoda pro spotřebitele spočívá 
v tom, že si mohou korpus se stavit sami bez nářadí a bez 
dodatečného spojovacího kování.

…sestava se postaví na hrany a úderem dlaně se půda a bok 
dorazí do koncové pozice

Do drážek se vsunou záda a skříňka je hotová

http://www.bras.sk
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profil – inzerce

Rok 2017 je významným mezníkem v šestnáctileté historii firmy 
Dřevomateriál s.r.o. Na změny v letošním roce vynaložili zaměst-
nanci firmy velké úsilí i v předchozích dvou letech. Důležitým byl 
rok 2015, kdy začal obchodní vztah s běloruskou firmou TUE 
„Ivatsevichdrev Pro“ vystupující na trhu pod obchodní značkou 
Byspan. O rok později se firma Dřevomateriál s.r.o. stala jejím 
výhradním zástupcem pro Českou republiku.

Významný rok 2017

Vlastní skladová kolekce

Klíčovým rozhodnutím bylo zejména 
uvedení unikátní skladové kolekce LTD 
a pracovních desek značek Byspan, 
Pfleiderer a Polyform. Od konku-
renčních společností zabývajících 
se prodejem dekorativních plošných 
materiálů se odlišují zejména vysokou 
kvalitou nosných materiálů a zajímavě 
dekorově a strukturově koncipovanou 
kolekcí.
Kolekce je speciální nejen slože-
ním výrobců, ale i svým provedením. 
Veškeré vzorníky skladových produktů 
jsou zabaleny ve speciálním kufříku, 
který obsahuje velké vzorníky ve for-

mátu A5 laminovaných i pracovních 
desek Pfleiderer, pracovních desek 
Polyform, klapkartu ve velikosti A4 
s LTD Byspan. V kufříku jsou zabaleny 
vzorky lišt k pracovním deskám znač-
ky Kooplast a vzorky lišt pro osvětlení 
od klíčového dodavatele kování, firmy 
GTV. Kufřík obsahuje vzorky MFP pa-
nelu Pfleiderer a nosné desky Byspan, 
který je reprezentován na míru vyrobe-
nou dvoubarevnou deskou v tloušťce 
16 mm, která je z jedné strany v bílém 
a z druhé strany v šedém dekoru a je 
tedy ideální pro vaše zásuvky. Kufřík 
obsahuje i barevný katalog skladové-
ho kování a produktové listy ke všem 
vzorníkům a vzorkům.

Nový moderní showroom

Kompletní skladová kolekce se nachá-
zí v novém showroomu společnosti 
Dřevomateriál v provozovně v Žamberku 
ve Východních Čechách. Jsou zde vy-
staveny veškeré skladové LTD v atypic-
ky velkém rozměru 160 x 80 cm, aby 
si zákazník mohl prohlédnout všechny 
dekory, jak vypadají v ploše a k tomu 
všechny dekory také ve velikosti A4. 
Každý zákazník si tedy může vybrat vzo-
rek dekoru v A4 a přiložit si ho k velkému 
dekoru a lépe tedy sladit zvolenou kom-
binaci. Dále jsou zde vystaveny veškeré 
pracovní desky, nerezové i granitové 
dřezy výhradního dodavatele Sinks, po-
suvné systémy a vybavení šatních skříní 
GTV, veškeré úchytky, osvětlení a mno-
ho dalšího kování. Pro lepší představu 
a konkrétních možností využití závěsů, 
zásuvek, osvětlení apod. je zde sesta-
vena kuchyňská linka s pracovní linkou 
z materiálu, který imituje umělý kámen, 
Staron, jehož prodej také společnost 
Dřevomateriál zajišťuje.

Představení jednotlivých výrobců 
v rámci skladové kolekce

 LTD Byspan zaujme zákazníka pře-
devším kvalitou nosné desky. Jedná 
se o nejkvalitnější nosnou desku 
P2 na evropském trhu. LTD Byspan 
má ve skladové kolekci společnosti 
Dřevomateriál zastoupení v 66 kom-
binacích dekorů a jejich povrcho-
vých struktur. Další dekory v různých 
strukturách je možno nechat vyrobit 
po celých balících na objednávku.
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http://www.drevomaterial.cz
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 Značka Pfleiderer vyniká svoji indivi-
dualitou, kterou vyjadřuje DST kolek-
ce, v rámci níž si můžete nechat vyrobit 
desku v libovolné kombinaci dekoru, 
struktury a nosného materiálu. Takto 
lze vyrobit tisíce různých variant ploš-
ného materiálu. Firma Dřevomateriál 
s.r.o. si nechala po pečlivém zvážení 
a spoluprací s designéry a architekty 
vytvořit svoji kolekci na míru z nové 
kolekce Pfleiderer, kdy většina de-
korů pochází právě z DST kolekce. 
Kolekce je složena ze zajímavých 
fantasy dekorů, dřevodekorů a také 
unibarev. Mnohé spojení konkrétních 
dekorů a struktur tedy nikde jinde skla-
dem nenaleznete. Od firmy Pfleiderer 
mají skladem 92 typů laminovaných 
a 33 typů pracovních desek v šíři 600 
a 900 mm a k nim zádové desky.

 Polyform je český výrobce pracov-
ních desek. Od svojí konkurence se 
odlišuje individuálními možnostmi, 
které zákazníkům nabízí. Je možno si 
nechat vyrobit pracovní desku v libo-
volné délce, šířce i v atypickém tvaru. 
Do své skladové kolekce vybrali 26 
dekorů v šíři 600 mm a dalších mno-
ho dekorů i rozměrů je k dispozici na 
objednávku.

 GTV nabízí velmi komplexní nabídku 
nábytkového kování, osvětlení nebo 
systémů pro výrobu posuvných dveří. 
Výrobky GTV se vyznačují zejmé-
na výborným poměrem mezi cenou 
a kvalitou. Se širokou nabídkou kování 
a doplňků zařídíte každou kuchyň, lož-
nici, obývací pokoj, recepci, kancelář, 
šatnu nebo koupelnu.

 Schilsner, významný výrobce ABS 
hran, velmi pružně reaguje na potře-
by větších odběratelů nabídkou in-
dividuální škály šířek hran od 15 do 
350 mm. ABS hrany jsou dostupné 
v tloušťkách 0,5, 0,8 nebo 2 mm. 
Ke všem dekorům hran, které má ve 
svém porfoliu, nabízí zároveň krytky 
ve stejných dekorech o průměru 14 
nebo 20 mm. 

 Schilsner vyrábí například i čistič 
lepených povrchů Absorfen Strong, 
který se používá mimo jiné pro od-
stranění zbytků lepidla použitého 
k olepování nábytkových desek ABS 
hranami.

Kontakty:

Dřevomateriál s.r.o.
Orlická kasárna 738
564 01 Žamberk
Tel.: +420 465 611 611
Modrá linka: +420 844 333 003
E-mail: info@drevomaterial.cz
www.drevomaterial.cz

Kompletní skladovou kolekci materiálů pro výrobu nábytku a nábytkového kování vystavují v novém showroomu v provozovně 
v Žamberku

Pro lepší představu a konkrétních možností využití závěsů, zásuvek, osvětlení apod. 
je k dospozici vzorová kuchyňská linka

http://www.drevomaterial.cz
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IMA - materiál pro nábytkový průmysl s.r.o., Brzkov

Firma IMA - materiál pro nábytkový 
průmysl s.r.o., se sídlem na Vysočině 
v Brzkově se neustále rozšiřuje a sna-
ží se nabídnout svým zákazníkům co 
nejkomplexnější nabídku. V našem 
sortimentu naleznete nábytkářské fó-
lie jako jsou protitahové, základovací, 
finish, nebo klima fólie, CPL lamináty, 
ABS hrany, falzové hrany, lepidla, čističe 
a v neposlední řadě prokladové a balicí 
papíry v různých gramážích a formátech. 
Kromě zmíněného sortimentu firma IMA 
nabízí zákazníkům i řezání, převíjení a for-
mátování jejich materiálů na zakázku. 
V loňském roce firma otevřela nově vybu-
dované prostory v Polné, kam přesunula 
své obchodní oddělení. Výroba zůstala 
v Brzkově. V listopadu letošního roku se 
v Polné otevírá nová prodejna maloob-
chodního zboží IMA UNI-MARKET.

Vážení zákazníci, dovolte abychom Vás tímto informovali, že naše firma bude vy-
stavovat na veletrhu WOOD-TEC, konaném ve dnech 31.10. až 3.11.2017 v Brně. 
Srdečně Vás zveme k posezení na náš stánek č. 05 v pavilonu A2

http://www.imaczech.cz
http://www.imaczech.cz
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Remmers – výrobce a dodavatel kvalitních německých nátěrových hmot 

pro průmyslovou výrobu nábytku INDUSTRIELACKE 

a povrchovou úpravu oken a dveří řady INDULINE PREMIUM COATING

U stromu obklopu-
je kůra citlivé dřevo 
jako ochranný plášť. 
U nábytku, obklado-
vých panelů, oken, 

dveří a podlahových parket musí tuto roli převzít lazury a laky 
na dřevo. 
Této úloze se společnost Remmers věnuje již přes 60 let. 
Prémiové laky Remmers chrání dřevo před vlhkostí, UV zá-
řením, poškrábáním a běžným opotřebením. Laky Remmers 
rovněž zvýrazňují a citlivě doplňují charakter a design každého 
kusu nábytku. Ať už se jedná o vysoký lesk nebo matný po-
vrch, módní či naopak klasický odstín anebo čirý lak, s nímž 
se zvýrazní přírodní charakter dřeva – společnost Remmers 
nabízí svým zákazníkům široký sortiment nejrůznějších pro-
duktů. 
Nedílnou součástí vašeho interiéru a exteriéru jsou okna 
a dveře. Pomocí nátěrových systémů Induline vznikají ele-
gantní a mimořádně trvanlivé povrchy. Induline Premium 
Coatings přitom zaručují nejvyšší jakostní standardy – na 
bázi moderních a ekologických surovin.

V úzké spolupráci s výrobci strojních technologií společnost 
Remmers průběžně provádí přizpůsobování a vylepšení ná-
těrů pro nejrůznější technologické postupy. S vědomím, že 
pouze ze souladu chemie laku a aplikační techniky může 
vzejít povrch, který bude příjemnou součástí vašeho domova 
a zajistí dlouhodobou ochranu dřeva ve vašem okolí.
Více informací najdete na www.remmers.cz.

http://www.remmers.cz
http://www.bgtechnik.eu
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profil – inzerce

WAGNER je přední celosvětový výrobce high-tech systémů a kom-
ponentů pro profesionální stříkací a lakovací techniku mokrých 
a práškových barev, fasádních směsí a ostatních kapalných 
materiálů. 

WAtech a.s. 
autorizované zastoupení WAGNER Group 
a dodavatel stříkací, lakovací a lepicí techniky

V oblasti profesionální techniky se za-
měřuje na průmyslové podniky a ře-
meslníky zejména z odvětví strojíren-
ského průmyslu, výroby nábytku a sta-
vebnictví. Wagner řešení se vyznačuje: 
high-tech technologiemi, vysokou kvali-
tou výroby, inovativním a kreativním 
řešením, celosvětovou sítí vysoce kva-
lifikovaných zastoupení.

Produkty a systémy švýcarsko-německé 
společnosti Wagner pro lakování, deko-
raci mokrými a práškovými barvami jsou 
používány i v těch nejtěžších a nejnároč-
nějších provozech a vyznačují se vyso-
kým standardem kvality, spolehlivostí 
a životností. Součástí skupiny Wagner 
jsou také například značky Walther 
Pilot, Reinhardt technik apod.

Stříkací technika 
pro truhláře / stolaře

WAGNER vyrábí kompletní sortiment 
zařízení a příslušenství určených pro 

truhláře, výrobce oken, euro-oken 
a dveří, nábytkáře a další výrobce z dře-
vozpracujícího průmyslu ve variantách 
s elektrickým či pneumatickým poho-
nem.

Jedná se například o zařízení pro vyso-
kotlaké stříkání AirCoat (stříkání s pří-
davným vzduchem), elektrostatické 
nanášení, nízkotlaké nanášení – 
vzduchové stříkání, zařízení HVLP, za-
řízení 2K a více K pro směšování a další.

Tato zařízení jsou ideální pro všechny 
systémy povrchových úprav používané 
v dřevozpracujícím průmyslu, zejména 
pak silnovrstvé a tenkovrstvé lazury, 
laky, mořidla, vodou ředitelné a syn-
tetické materiály, polyuretanové barvy, 
polyesterové barvy, plniče atd.

Truhláři si oblíbili zařízení Wagner 
díky kombinaci vysokého výkonu 
a vysoké kvality zpracování. Uživatelský 
komfort přináší možnost výběru zařízení 

pro specifické účely, dodávaná kom-
plexní výbava a široká univerzálnost 
zařízení.

Ekonomické a ekologické aspekty 
dané nízkými provozními náklady a níz-
kou spotřebou ředidel a rozpouštědel 
řadí značku Wagner na špičku oboru.

Zakoupené zařízení podpoříme 
technickým poradenstvím, které 
optimalizuje vaše účinné a efektivní 
řešení pro vaše individuální a speci-
fické potřeby.

Srdečně Vás zveme na veletrh 
WOOD-TEC, který se koná ve dnech 
31. 10. – 3. 11. 2017, kde i v tomto 
roce budeme prezentovat WAGNER 
Group produkty a naše poskytované 
služby. 

Těšíme se na setkání s Vámi v na-
šem stánku č. 38 v pavilonu V.

Váš dodavatel lakovací, stříkací 
a lepicí techniky WAGNER Group 

WAtech a.s.
Brdlíkova 286/1c
CZ 150 00 Praha 5
Zákaznická linka: +420 277 001 002
e-mail: info@watech.cz
www.watech.cz

Inovace stříkání, lakování a lepení

http://www.watech.cz


- téměř neviditelný přechod díky inovativnímu designu profi lu
- skryté, přesto dokonale funkční těsnění
- minimalistické provedení tvarovek
- jednoduchá montáž a snadná údržba
- skladová kolekce sladěná s dekory renomovaných výrobců desek

Nová generace těsnicích profi lů RAUWALON perfect-line zajišťuje  plynulé 
propojení pracovní desky s navazující svislou plochou.

TĔSNICÍ PROFIL PERFECT-LINE
Neviditelný, přesto nepostradatelný

www.rehau.cz

RAUWALON

perfect-line

DML00604_CZ_ad.indd   1 2017-09-14   14:50:26

http://www.rehau.cz
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reportáž

Dnes spolu s palubkami 
a prodávanými podlahami…

Společnost Serafin Campestrini s.r.o. 
byla založena v roce 1993 v Borohrádku 
v okrese Rychnov nad Kněžnou jako 
dceřiná firma rakouského rodinného 
podniku Serafin Campestrini GmbH se 
sídlem v Ottensheimu (Horní Rakousko) 
nedaleko Lince. Mateřský podnik působí 
na trhu od roku 1915, kdy byl založen ko-
lářským mistrem Serafinem Campestrini 
jako pilařský závod s rámovkovou tech-
nologií. Počínaje rokem 1947 byla od-
startována jeho postupná modernizace 
a následné rozšiřování výrobní činnosti – 
v roce 1962 o produkci dřevěných zdra-
votních sandálů podle švédských modelů 
a o 5 let později o výrobu palubek. A to 

nejprve z exotických dřevin a v průběhu 
následujících dvou desetiletí také z dřevin 
evropských, načež se palubky, směřující 
na trh pod značkou SECA, staly pro firmu 
stěžejním sortimentem. Nicméně se stále 
se zvyšujícím objemem palubek začaly 
hoblovně v Ottensheimu narůstat potí-
že s jejím umístěním v bytové zástavbě 
a společnost tak byla postupně nucena 
přejít z původní třísměnné výroby až na 
výrobu jednosměnnou. Z tohoto důvodu 
se proto management podniku počátkem 
devadesátých let rozhodl přesunout své 
výrobní aktivity do jiných regionů. To se tý-
kalo nejen zavedené produkce palubek, 
ale také v té době již plánovaného rozšíře-
ní sortimentu o masivní dřevěné podlahy, 
jejichž výroba pod značkou FEEL WOOD 
byla zahájena v roce 1992 v rámci firmy 
Holzindustrie Leitinger ve Wernersdorfu 
(Štýrsko), která se v roce 2012 stala 
stoprocentní dceřinou firmou společnosti 
SECA-Holzindustrie. Pro přemístění vý-
roby palubek společnost zvolila v roce 
1993 Českou republiku, odkud doposud 

importovala značné množství zpracováva-
ného řeziva. Pro zbudování nového závo-
du si vybrala Borohrádek ve východních 
Čechách, kde v roce 1994 spustila první 
z Rakouska přemístěnou výrobní linku 
obsluhovanou 25 zaměstnanci. Během 
následujících let ji postupně doplnila 
dalšími třemi hoblovacími linkami, čímž 
její celková roční kapacita převýšila 100 
tis. m3 hotových výrobků. Výroba palubek 
probíhá ve třísměnném provozu a firma 
ročně zpracuje kolem 120–130 tis. m3 
řeziva v dřevinách jako je především čes-
ký a severský smrk, borovice a sibiřský 
modřín a v menší míře dub a buk. Značná 
část suroviny je dovážena z Ruska, kde 
má firma od roku 2005 vlastní nákupní 
a prodejní kancelář se šesti pracovníky, 
sídlící v Kirově. 
„Tato kancelář je považována za jed-
no z důležitých ‚dřevařských center‘ 
v Rusku. Její hlavní úlohou je zajištění 
suroviny pro náš výrobní závod v ČR, 
sledování ruského nákupního trhu pro 
náš obchodní trh v Rakousku a v nepo-

Dřevěné podlahy nestačí jen dobře vyrobit, 
ale hlavně správně položit

Výrobní závod rakouské společnosti SERAFIN CAMPESTRINI, působící ve východočeském 
Borohrádku, začal počátkem letošního července spolu se stávajícími obkladovými palubkami vyrá-
bět i dřevěné podlahy, které byly pod značkou FEEL WOOD dosud produkovány v sesterské firmě 
ve Wernersdorfu. Pro zvýšení poptávky po tomto sortimentu na českém trhu firma ve spolupráci 
s Cechem podlahářů České republiky uspořádala 30. května 2017 ve svém areálu speciální celodenní 
školení pro podlaháře, neboť právě na nich a jejich práci závisí to, jestli spotřebitelům bude zvolená 
dřevěná podlaha následujících několik desítek let sloužit dobře nebo špatně a potažmo pak to, zda 
firma bude mít kladné nebo záporné reference.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: autor a archiv výrobce

Serafin Campestrini s.r.o. rozšířila letos svůj areál o novou výrobní halu na dřevěné podlahy FEEL WOOD s technologií přestě-
hovanou z rakouského Wernersdorfu
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slední řadě odbyt pro dále zpracováva-
né dřevěné produkty na ruském trhu,“ 
sdělil nám při letošní květnové návštěvě 
v Borohrádku produktový manažer firmy 
Ing. Lukáš Kopp s tím, že v rakouském 
Ottensheimu od roku 1997 funguje 
již pouze ústředí a logistická struktura 
společnosti. Ta je dnes základem pro 
distribuci výrobků nejen na domácím 
trhu v Rakousku, ale i na exportní trhy 
Slovenska, Německa, Itálie, Švýcarska, 
Portugalska a Španělska a v případě dře-
věných podlah donedávna také na trhu 
České republiky.

…masivní dřevěné podlahy 
i sama vyrábí

Výrobní závod v Borohrádku, zaměstná-
vající v současné době 160 lidí, rozšířil 
počátkem roku 2012 svoji činnost ještě 
o výrobu dřevěných briket (s kapacitou 
3 kamióny denně) a uvedl do provozu 
novou kotelnu na spalování biomasy 
s kogenerační jednotkou o výkonu 
5 MW tepelné a 1 MW elektrické ener-
gie. Zde zpracovává a spaluje kromě 
vlastního vyprodukovaného odpadu 
i lesní štěpku a také piliny a kůru, které 

vykupuje od dodavatelů řeziva. V průbě-
hu prvního čtvrtletí letošního roku pak 
započal s výstavbou nové výrobní haly, 
do které byla v polovině měsíce května 
z Wernersdorfu přemístěna výrobní tech-
nologie pro masivní dřevěné podlahy 
s projektovanou kapacitou cca 5 tis. bm 
(běžných metrů) podlahovek za směnu. 
Zde byla tato výrobní linka počátkem čer-
vence opětovně zprovozněna a v sou-
časné době je firmou využívána na jed-
nu směnu, kdy zpracuje cca 15–22 m3 
řeziva. 
„Z listnatého řeziva zpracováváme pře-
devším dub a jasan, z jehličnatého pak 
severský smrk, český a sibiřský modřín, 
severskou borovici a borovici limbu. 
Řezivo před vstupem do vlastní výroby 
podlahových vlysů sušíme na vlhkost 
9 % (± 2 %) s výjimkou jasanu, z něhož 
zhotovené podlahy expedujeme s vlh-
kostí max. 10 %,“ upřesňuje Ing. Lukáš 
Kopp s tím, že dřevěné podlahy, směřují-
cí na trh stále pod stejnou značkou FEEL 
WOOD, jsou v závislosti na dřevině pro-
dukovány standardně v pěti tloušťkách 
(15, 19, 21, 25 a 27 mm), různých 
šířkách (jehličnaté 135 a 185 mm, list-
naté 137, 168 a 198 mm) a v několi-

ka délkách od 853 mm do 2653 mm. 
S ohledem na daný interiér mohou být 
aplikovány na různý typ podkladu a jeho 
různou výšku, a to díky třem možnostem 
pokládky – lepením, šroubováním či jako 
plovoucí podlaha s pomocí speciálních 
sponek. Jednotlivé podlahové vlysy jsou 
zhotoveny s perem a drážkou po celém 
obvodu a s cca jednomilimetrovou mik-
rofázkou na lícových hranách. Z rubové 
(spodní) strany jsou opatřeny dvojicí tzv. 
odlehčovacích drážek a také drážkou 
pro výše zmíněné spojovací sponky 
využívané při pokládce plovoucím způ-
sobem. Standardně se dodávají na trh 
v přírodním provedení s broušeným po-
vrchem. 
„Na přání zákazníka můžeme podlahy 
dodat také se strukturovaným (např. 
kartáčovaným) povrchem, případně na-
mořené do různých barevných odstínů 
a povrchově ošetřené dvěma nánosy 
oleje nebo lakované v šesti vrstvách. 
Tuto speciální úpravu povrchů ale zatím 
stále ještě provádí naše sesterská firma 
v Rakousku,“ vysvětluje Ing. Kopp a do-
dává, že při současném jednosměnném 
provozu linky firma počítá s roční produk-
cí kolem cca 1,05 mil. bm podlahovek. 

Od počátku července jsou podlahy vyráběny v dřevinách severský smrk, severská borovice, český a sibiřský modřín, dub a jasan

Vlastnímu spuštění výroby předcházelo odborné celodenní školení podlahářů
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Z toho zhruba 90 % bude stejně jako 
doposud prostřednictvím „mateřské-
ho“ logistického centra v Ottensheimu 
směřovat na zahraniční trhy a zbylých 
10 % firma hodlá uplatnit na domácím 
trhu. „Nicméně do budoucna očeká-
váme, že toto číslo se bude postupně 
vyrovnávat, podobně jako v produkci 
našich palubek, terasových prken či 
dřevěných fasád,“ naznačuje produk-
tový manažer.

K větší tuzemské spotřebě 
kvalitní pokládkou

Cestu ke zvýšení poptávky po dřevě-
ných podlahách na českém trhu firma 
zahájila u podlahářů, kteří jsou podle ní 
důležitým prostředníkem mezi výrobcem 
a spotřebitelem, jehož spokojenost je 
dána tím, zda svoji práci odvedou od-
borně či neodborně. Z tohoto důvodu 
pro ně ještě před spuštěním výroby 
v Borohrádku uspořádala 30. 5. 2017 
celodenní odborné školení, kterého, ač-
koliv bylo placené, se zúčastnily bezmála 
dvě desítky řemeslníků nejen z východ-
ních Čech, ale i jiných regionů repub-
liky. Proběhlo pod odborným vedením 
předsedy Cechu podlahářů ČR Josefa 
Voborníka (podlahářství JV z Huntířova 
u Dvora Králové nad Labem) a technic-
kého poradce v oboru podlah Vladimíra 

Ďuriše z Brna. První zhruba dvouhodino-
vá teoretická část školení byla věnována 
základu každé podlahy, kterým je správ-
ně připravený podklad. Ten v případě 
dřevěných podlah musí být nejen rovný 
a pevný, ale v první řadě suchý tak, aby 
zbytková vlhkost u cementové stěrky byla 
max. 2 % a u anhydritové stěrky dokon-
ce jen max. 0,5 %.
Zvláštní pozornost v této části školení 
byla, mimo podrobného představení 
všech tří zmíněných druhů pokládky, vě-
nována problematice dřevěných podlah 
v kombinaci s podlahovým topením. Zde 
kromě vhodného způsobu pokládky (le-
pením) a předepsané cca 9% vlhkosti 
podlahovek záleží i na tepelném odporu 
dřeviny, který (včetně tepelného odpo-
ru použitého lepidla) nesmí být vyšší jak 
0,15 m2K/W). V praxi to znamená, že 
např. smrkové podlahy jsou pro ten-
to účel vhodné jen v tloušťce 15 mm, 
kdežto dubové v tloušťkách 15 i 21 mm, 
zatímco např. český modřín a buk nelze 
použít vůbec.
V odpoledních hodinách byli účastníci 
školení v rámci komentované prohlídky 
výrobního areálu seznámeni s komplet-
ním procesem výroby palubek, který 
je v podstatě velmi podobný výrobě 
podlahovek. A to počínaje původem 
nakupovaného řeziva přes jeho dimenze 
a sušení až po vlastní frézování profilů, 

jejich balení a skladování. V průběhu 
dalších dvou hodin dostali účastníci, 
rozdělení do tří skupin, možnost na-
byté vědomosti zúročit při praktické 
montáži jednoho ze způsobů pokládky 
dřevěných podlah a následně pak v zá-
věrečném testu, na jehož základě získali 
certifikát.
My ostatní se s podrobnou montáží dře-
věných podlah v závislosti na podkladu 
v daném interiéru seznámíme v příštím 
vydání Dřevařského magazínu.

Základní faktografické údaje 
o firmě
Název: Serafin Campestrini s.r.o. 
(SECA)
Místo: Borohrádek
Rok založení: 1993
Počet zaměstnanců: 160
www.secacz.cz, www.feelwood.cz

●
Borohrádek

Odpoledne probíhaly praktické montáže pokládky šroubováním, pomocí speciálních spojovacích sponek (plovoucí způsob)…

… a pro podlahové topení vhodného celoplošného lepení
Po zvládnutí závěrečného testu byli účastníci odměněni cer-
tifikátem odborné způsobilosti v oblasti dřevěných podlah
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Mediální partner veletrhu

Odborný časopis pro podporu dřevařské a nábytkářské výroby

http://www.wood-tec.cz
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VJEZD VYSVJEZD VYSV TATAT VOAVOA VAVAV TELÉ / CAR ENTRY FOR EXHIBIITORSATELÉ / CAR ENTRY FOR EXHIBIITORSA

4

8

9

A

A1

PARKOVÁNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY
PARKING FOR VISITORS

4

A2

P
BUS

Základní údaje o veletrhu WOOD-TEC 2017

 Místo konání
 Brno – Výstaviště, pavilony A2, V a volná plocha A2

 Provozní doba pro návštěvníky 
 31. 10 – 2. 11.: 9:00 – 17:00 hod. 
 3. 11.: 9:00 – 16:00 hod. 

 Vstupné 
 Základní vstupné (pouze při platbě online na etickets.bvv.cz): 140 Kč
 Vstupné na místě: 180 Kč 
 Zlevněné vstupné: 140 Kč (děti od 6 do 15 let, studenti s dokladem o studiu, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P, senioři od 

60 let) 
 Organizované školní skupiny (31.10. – 2.11.): 80,- Kč (Podmínka pro získání slevy na pokladně: předání jmenného seznamu 

studentů s razítkem školy)
 V pátek 3. 11. mají organizované školní skupiny vstup zdarma!

 Vstup a parkování
 Vstupy pro pěší návštěvníky: brána č. 1, vstup E
 Parkoviště pro návštěvníky – osobní auta: Volná plocha A, vjezd branou č. 4
 Parkoviště pro návštěvníky – autobusy: Volná plocha C, vjezd branou č. 4
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WOOD-TEC 2017 má pro návštěvníky dvě plné haly, 
nový doprovodný program a exponátovou soutěž

15. ročník Mezinárodního veletrhu pro dřevozpracující a nábytkářský 
průmysl WOOD-TEC se bude konat na brněnském výstavišti od 31. října 
do 3. listopadu 2017. Tento veletrh je nejdůležitějším setkáním odbor-
níků v dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu v České republice 
a na Slovensku. Veletrh probíhá za podpory evropského sdružení vý-
robců dřevozpracujících strojů EUMABOIS a dalších českých profesních 
asociací z oblasti zpracování dřeva a nábytkářského průmyslu. 

V ploše, počtu a složení vystavovatelů 
WOOD-TEC 2017 úspěšně navazuje na 
předcházející ročníky. Už v roce 2015 
se dalo zastoupení dřevozpracujících 
strojů na veletrhu WOOD-TEC označit 
jako skvělé, letošní ročník však své-
ho předchůdce o třídu překonává. Na 
veletrhu se budou prezentovat téměř 
všechny významné firmy působící na 
českém trhu, vystavovatelé strojů navý-
šili výstavní plochy a realizují rozsáhlejší 
prezentace novinek oproti předchozímu 
ročníku veletrhu. Tuto přehlídku doplňují 
komponenty pro výrobu nábytku v pavilo-
nu A2. Kompletní seznam vystavovatelů 
a zastou pených značek, aktuální k datu 
18. 9. 2017, je zveřejněn v této příloze, 
průběžně aktualizovaný je na webu veletr-
hu www.wood-tec.cz. K dobré kondici 
veletrhu přispívá také fungující ekonomi-
ka a stoupající spotřeba. Letošní ročník 
představuje novinky a trendy prezento-
vané na veletrhu LIGNA v Hannoveru, 
vystavovatelé připravili exponáty nabité 
digitálními technologiemi, automatickými 
a robotickými prvky. O efektivitě, auto-
matizaci a robotizaci se bude mluvit i ve 
WOOD-TEC aréně. Návštěva veletrhu 
bude rozhodně přínosná pro každého, 
kdo pracuje se dřevem.

Nová koncepce 
doprovodného programu

Pro letošní ročník připravili pořadatelé 
veletrhu WOOD-TEC významné inovace 
a obohacení. Doprovodný program ve 
WOOD-TEC aréně bude rozčleněn do 
tematických bloků určených pro hlavní 
skupiny návštěvníků. Obsah těchto bloků 
je odladěn se spolupracujícími profesní-
mi sdruženími tak, aby byl pro návštěvní-

ky přínosný a aby se mluvilo o řešeních 
aktuálních problémů v oblasti zpracování 
dřeva a výroby nábytku. První den zahájí-
me diskuzí o řešeních pro zvýšení efek-
tivity výroby, automatizaci a robotizaci. 
Další části doprovodného programu 
jsou plánovány na středu (technologický 
den) a čtvrtek (nábytkářský den), kdy se 
očekává nejvyšší návštěvnost. Jednotlivé 
části doprovodného programu se zaměří 
opět na automatizaci a robotizaci, která 
může pomoci firmám zvládat narůstající 
množství zakázek, dále na nedostatek 
dřeva FSC pro nábytkářský průmysl, 
možnosti outsourcingu pro živnostníky 
a malé výrobce nebo na trendy prezen-
tované na zahraničních veletrzích. Na 
pátek (den odborného školství) se při-
pravují speciální programy pro studenty 
středních odborných škol, které by měly 
mimo jiné informovat budoucí absolventy 
o možnostech uplatnění, případně dal-
šího studia.
Doprovodný program je průběžně zpřes-
ňován, podrobné informace k němu naj-
dou návštěvníci na webu veletrhu, stav 
k polovině září najdete samozřejmě v této 
příloze. V úterý 31. října nově proběhnou 
také nákupní workshopy Asociace čes-
kých nábytkářů, Klastru českých nábyt-
kářů a Společenstva dřevozpracujících 
podniků, na stejný den se připravují in-
comingové mise obchodníků z Polska, 
Maďarska, Bosny a Hercegoviny, ohlá-
šeny jsou další zahraniční obchodní 
delegace.

Exponátová soutěž

Premiéru letos zažije exponátová sou-
těž WOOD-TEC Award. Uzávěrka pro 
přihlášení exponátů je stanovena na 18. 

říjen, soutěžit se bude ve dvou katego-
riích shodných s hlavními oborovými 
skupinami veletrhu, tj. dřevozpracujícími 
stroji a komponenty pro výrobu nábytku. 
V hodnotitelských komisích zasednou 
zástupci profesních asociací, odbor-
ných médií a vysokých škol. Předsedou 
komise pro strojařskou kategorii je Ing. 
Zdeněk Holouš, předsedkyní pro nábyt-
kářskou kategorii je Ing. Iva Bastlová, 
DiS. Účast v soutěži je v roce 2017 
zdarma. Slavnostní vyhlášení výsled-
ků soutěže proběhne ve WOOD-TEC 
aréně v pavilonu A2 první den veletrhu 
odpoledne a zván je každý návštěvník 
veletrhu, nominované exponáty budou 
po celou dobu veletrhu prezentovány ve 
speciální expozici v pavilonu A2.

Praktické informace

Veletrh WOOD-TEC 2017 je otevřen od 
9 do 17 hodin, v pátek 3. listopadu do 
16 hodin. Návštěvníci ho najdou v pa-
vilonech A2 a V, parkování je umístěno 
v areálu výstaviště v těsné blízkosti obou 
pavilonů. Na nejvýhodnější vstupné – 
140 Kč – dosáhnou návštěvníci, kteří si 
koupí vstupenku na webových stránkách 
veletrhu. Zvýhodněné vstupné za 80 Kč 
mají organizované školní skupiny, navíc 
v pátek mohou veletrh navštívit zdarma.
Díky důvěře vystavovatelů a novým impul-
zům od pořadatele je WOOD-TEC více 
než v předchozích ročnících zásadní ob-
chodní i společenskou akcí pro všechny, 
kteří pracují se dřevem. Z doprovodného 
programu mohou malí i větší výrobci zís-
kat zásadní informace pro zvýšení pro-
duktivity a zjednodušení práce. Uvidíme 
se na brněnském výstavišti.
Více informací na www.wood-tec.cz.
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Seznam firem prezentujících se na veletrhu WOOD-TEC 2017

Firma Stát Hala • Zastupující
  Stánek vystavovatel

A.COSTA RIGHI s.r.l. IT V•027 A.PULDA Praha spol. s r.o.

A.PULDA Praha spol. s r.o. CZ V•027 
ACword, spol. s r.o. CZ V•051 
ADAMIK Company, s.r.o. CZ V•042 
AEROTERM, a.s. CZ V•023 
Aigner TOOLS s.r.o. CZ V•066 
Akzo Nobel Adhesives AB SE A2•024 
AKZO NOBEL WOOD FINISHES AND ADHESIVES SE A2•023 Silvi Nova CS, a.s.

Altendorf DE V•010 BG Technik cs, a.s.

Alu-Style Kft. HU A2•025 ANKA M+N spol. s r.o.

ANDREONI IT V•027 A.PULDA Praha spol. s r.o.

ANKA M+N spol. s r.o. CZ A2•025 
ANNIBALINI PRIMO IT V•017 STM s.r.o.

ARDIS BE V•025 Wood Software s.r.o.

ARMINIUS Schleifmittel GmbH DE V•015A 
Arpa Industriale S.p.A IT A2•039 FAVOUR store s.r.o.

ARTIGLIO S.r.I. IT V•030 BALJER-ZEMBROD spol. s r.o.

ASAMER spol. s r.o. CZ V•009 
Asociace českých nábytkářů CZ A2•021 
ATEMAG DE V•017 STM s.r.o.

AXIMA MORAVA s.r.o. CZ V•076 
BALJER-ZEMBROD spol. s r.o. CZ V•030 
Barke-Maschinenmesser GmbH DE V•039 
BeA CS, spol. s r.o. CZ V•008 
BG Technik cs, a.s. CZ V•010 
BI-MATIC IT V•017 STM s.r.o.

BIGonDRY SRL IT V•070, 011 Freewood s.r.o.

Blicke Räder+Rollen GmbH DE A2•004 MAREK Industrial a.s.

Blum AT A2•027 twd CZ, s.r.o.

BRAS, s.r.o. SK V•016 
BRIKLIS, spol. s r.o. CZ V•079 
BRUKS Klöckner GmbH DE V•076 AXIMA MORAVA s.r.o.

BSP IT V•050 PANAS, spol. s r.o.

BUP IT V•017 STM s.r.o.

BUSELLATO IT V•017 STM s.r.o.

CAPE ES V•037 GDA PIKL, a.s.

CASADEI IT V•017 STM s.r.o.

CELASCHI IT V•017 STM s.r.o.

CENTAURO SPA IT V•070, 011 Freewood s.r.o.

CENTERSOFT s.r.o. CZ V•053 
CHEMAP, spol. s r.o. CZ A2•037 
CMS IT V•037 GDA PIKL, a.s.

CMT Orange Tools S.p.A. IT V•074 IGM nástroje a stroje, s.r.o.
CO.MA.FER IT V•050 PANAS, spol. s r.o.

COMEC IT V•017 STM s.r.o.

Company Proletarskaya Svoboda RU V•013A 
Conmetron, spol. s r.o. CZ A2•036 
CORHA Jihlava, s.r.o. CZ A2•031 
Cruing Italy srl IT V•029 GOFER nástroje, a. s.

CURSAL IT V•017 STM s.r.o.

Česká technologická platforma lesního hospodářství  CZ A2•006 
a navazujících průmyslových odvětví
DETEL SI VP A2-0•003 PRES SK, s.r.o.

DI - PIU Systems s.r.l. IT V•027 A.PULDA Praha spol. s r.o.

Dinaco HR V•060 ExcellentCD spol. s r.o.

DMC IT V•017 STM s.r.o.

Dobré stroje s. r. o. CZ V•043, 058 PILART s.r.o.

Firma Stát Hala • Zastupující
  Stánek vystavovatel

Dřevařský magazín SK A2•027 
DSN BRNO s.r.o. CZ V•041 
Dudr Tools s.r.o. CZ V•034 
DYAS.EU, a.s. CZ A2•028 
Ecru Oprogramowanie PL A2•001 PRO100 BUBIK - ZWYRTEK s.f.o.

EFICAD FR A2•041 SolidCAM CZ, s.r.o.

ELBH-CZ s.r.o. CZ V•077 
ESSETRE IT V•017 STM s.r.o.

Excellent CD spol. s r.o. SK V•060 
EXCOLO s.r.o. CZ V•002 
F.U.L. srl IT V•029 GOFER nástroje, a. s.

FABA S.A. PL V•048 FABA SLOVAKIA, spol. s r.o.

FABA SLOVAKIA, spol. s r.o. SK V•048 
Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze CZ A2•007 
Fath GmbH DE A2•004 MAREK Industrial a.s.

FAVOUR store s.r.o. CZ A2•039 
FEICHTNER Maschinenbau DE V•063 ŠIMEK proficentrum s.r.o.

FELDER Group CZ s.r.o. CZ V•075 
Ferm NL V•040 SA Trade s.r.o.

Festool CZ s.r.o. CZ V•068 
FINITURE s.r.l. IT V•020 SOUKUP s.r.o.

Fisch tools AT V•061 Petr Růžička

FK dřevěné lišty, spol. s r.o. CZ A2•043 
FM Systeme GmbH DE A2•004 MAREK Industrial a.s.
Forezienne MFLS FR V•029 GOFER nástroje, a. s.

Freewood s.r.o. CZ V•070 
Freewood s.r.o. CZ V•011 
Friulmac S.p.A. IT V•076 AXIMA MORAVA s.r.o.

FunderMax AT A2•027 twd CZ, s.r.o.

GABBIANI IT V•050 PANAS, spol. s r.o.

GABBIANI IT V•017 STM s.r.o.

Gannomat - Erwin Ganner Ges.m.b.H. AT V•009 ASAMER spol. s r.o.

GDA IT V•037 GDA PIKL, a.s.

GDA PIKL, a.s. CZ V•037 
Gildo Profilati IT V•014 OB-PROJEKT s.r.o.

GOFER nástroje, a. s. CZ V•029 
GreMi KLIMA, s.r.o. SK V•067 
HABILIS spol. s r.o. CZ A2•040 
HÄFELE DE A2•027 twd CZ, s.r.o.

Hans Hundegger AG DE V•073 
Hart IT V•061 Petr Růžička

Heinrich Kuper GmbH & Co. KG DE V•009 ASAMER spol. s r.o.

Heinrich KUPER GmbH & Co. KG DE A2•002 ZWT s.r.o.

HENNLICH s.r.o. CZ V•059 
HEXAGON AB SE V•026 NEXNET, a. s.

Höfer Presstechnik GmbH AT V•009 ASAMER spol. s r.o.

HOLTEC GmbH&Co.KG DE V•030 BALJER-ZEMBROD spol. s r.o.

Holz in Form DE A2•039 FAVOUR store s.r.o.

HOLZ-HER DE V•043, 058 PILART s.r.o.

HOUFEK a.s. CZ V•018 
Hydroo Messgeräte GmbH DE V•005 
ICE - Italian Trade Agency IT V•006 
IGM Fachmann CZ V•074 IGM nástroje a stroje, s.r.o.

IGM nástroje a stroje,s.r.o. CZ V•074 
IGM Professional Tools CZ V•074 IGM nástroje a stroje, s.r.o.

IGM Tools CZ V•074 IGM nástroje a stroje, s.r.o.

IMA-materiál pro nábytkový průmysl s.r.o. CZ A2•005 
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imos AG DE V•025 Wood Software s.r.o.

INCOPLAN IT VP A2-0•003 PRES SK, s.r.o.

Ing. František Kořínek - K+K CZ V•028 
Ing. Harazím Vladimír,CSc - DREKOMA CZ V•001 
Ing. Jindřich Novotný - STARK CZ CZ V•044 
Ing. Petr Říha CZ V•047 
Ing. Zbyněk Daňhel - ELSUN CZ VP A2-0•001 
ING.ČASTULÍK, s.r.o. SK V•013 
INTOREX S.A. ES V•070, 011 Freewood s.r.o.

Italcomma Moravia s.r.o. CZ V•035 
ITALPRESSE IT V•017 STM s.r.o.

Jaromír Horský CZ V•046 
JET Tools US V•074 IGM nástroje a stroje, s.r.o.

JET, Walter Meier Group CH V•074 IGM nástroje a stroje, s.r.o.

Jiří Mynař-strojírenská výroba CZ V•069 
Karel  Vohradský CZ V•022 
Karned tools CZ V•061 Petr Růžička

Karned Tools s r.o. CZ V•033 
Kipp GmbH DE A2•004 MAREK Industrial a.s.

Klebchemie M. G. Becker GmbH & Co. KG DE A2•002 ZWT s.r.o.

KMR DE V•008 BeA CS, spol. s r.o.

KOLPA, D.D. METLIKA SI A2•022 
KOVO NOVÁK Jan Novák CZ V•078 
Kündig AG CH V•009 ASAMER spol. s r.o.

LA MECCANICA s.r.l. di Reffo IT V•027 A.PULDA Praha spol. s r.o.

LAMELLO AG CH V•031 NOBIA, s.r.o.

LEDINEK SI VP A2-0•003 PRES SK, s.r.o.

Leitz AT V•061 Petr Růžička

Leitz-nástroje s.r.o. CZ V•080 
LINAK C&S s.r.o. CZ A2•042 
LINCK Holzverarbeitungs technik GmbH DE V•029 GOFER nástroje, a. s.

LOCATELLI MACCHINE IT V•017 STM s.r.o.
Loroch GmbH DE V•028 Ing. František Kořínek - K+K

MAFELL AG CZ V•055 
MAFELL AG CZ A2•004 
MAGGI TECHNOLOGY IT V•063 ŠIMEK proficentrum s.r.o.

MAHROS IT V•017 STM s.r.o.
MANCINI UTENSILI s.n.c. IT V•014 OB-PROJEKT s.r.o.

MAREK Industrial a.s. CZ V•003 
Maschinenbau Hebrock GmbH DE V•009 ASAMER spol. s r.o.

MEBOR SI VP A2-0•003 PRES SK, s.r.o.

Metal World IT V•061 Petr Růžička

Mgr. Július Čurgali - JCC SK A2•029 
MICHAEL WEINIG AG DE V•076 AXIMA MORAVA s.r.o.

Mikov, s. r. o. CZ A2•036 Conmetron, spol. s r.o.

MINIMAX IT V•050 PANAS, spol. s r.o.

Mline - Pavel Žůrek CZ A2•003 
MONETA Leasing, s.r.o. CZ V•062 
MORBIDELLI IT V•050 PANAS, spol. s r.o.

MORBIDELLI IT V•017 STM s.r.o.

Mühlböck Holztrocknunsanlagen GmbH AT V•009 ASAMER spol. s r.o.

Nádeníčková Marta CZ V•012 
NEVA - TRADE s.r.o. CZ V•034 
NEXNET, a. s. CZ V•026 
NOBIA, s.r.o SK V•031 
NORDUTENSILI IT V•017 STM s.r.o.

norelem Normelemente KG DE A2•004 MAREK Industrial a.s.

Firma Stát Hala • Zastupující
  Stánek vystavovatel

Norma CZ V•061 Petr Růžička

OB-PROJEKT s.r.o. CZ V•014 
of-stone DE A2•039 FAVOUR store s.r.o.

OGDEN GROUP US V•034 Dudr Tools s.r.o.

OHRA Regalanlagen GmbH DE V•064 
OJOP Sweden AB SE A2•004 MAREK Industrial a.s.

Olimpia Chiodatrici Srl IT V•072 
OMEC S.R.L. IT V•063 ŠIMEK proficentrum s.r.o.

Organoid AT A2•039 FAVOUR store s.r.o.

OSAMA IT V•017 STM s.r.o.

PADE IT V•017 STM s.r.o.

PANAS, spol. s r.o. CZ V•050 
PAOLETTI IT V•017 STM s.r.o.

Paul Maschinenfabrik GmbH&Co. KG DE V•030 BALJER-ZEMBROD spol. s r.o.

Paul OTT GmbH AT V•009 ASAMER spol. s r.o.

Petr Růžička CZ V•061 
Pfleiderer DE A2•027 twd CZ, s.r.o.
Pilana CZ V•061 Petr Růžička

PILANA SAW Bodies CZ V•036 
PILART s.r.o. CZ V•043 
PILART s.r.o. CZ V•058 
Pilm international IT V•063 ŠIMEK proficentrum s.r.o.

PILOUS - pásové pily, spol. s.r.o. CZ VP A2-0•002 
POWERMATIC US V•074 IGM nástroje a stroje, s.r.o.

PREBENA CZ CZ Vv049 
PREBENA Wilfried Bornemann GmbH & Co. KG DE V•049 PREBENA CZ

PRES SK, s.r.o. SK VP A2-0•003 
PRES SK, s.r.o. SK V•021 
PriBO srl IT V•029 GOFER nástroje, a. s.

Primultini srl IT V•029 GOFER nástroje, a. s.
PRO100 BUBIK - ZWYRTEK s.f.o. CZ V•065 
První hanácká BOW, spol. s r.o. CZ V•032 
Reinbold Entsorgungstechnik GmbH DE V•076 AXIMA MORAVA s.r.o.

Remmers s.r.o. CZ A2•026 
RH+ CZ V•061 Petr Růžička

RLaser - RLI S. r. l. IT V•032A 
ROBOPAC IT V•017 STM s.r.o.

ROJEK prodej, spol. s r. o. CZ V•019 
RUF GmbH & Co. KG DE V•076 AXIMA MORAVA s.r.o.

S & S Maschinenbau GmbH DE V•076 AXIMA MORAVA s.r.o.

SA Trade s.r.o. CZ V•040 
Schelling Anlagenbau GmbH AT V•009 ASAMER spol. s r.o.

Schiavon srl IT V•029 GOFER nástroje, a. s.

Schmalz GmbH DE A2•004 MAREK Industrial a.s.

SCHUKO DE V•051 ACword, spol. s r.o.

SCM IT V•050 PANAS, spol. s r.o.

SCM Group IT V•050 PANAS, spol. s r.o.

SCM GROUP IT V•017 STM s.r.o.

SEMA GmbH DE V•026A 
SIBU Design GmbH & Co KG AT A2•025 ANKA M+N spol. s r.o.

Siegenia DE A2•027 twd CZ, s.r.o.

Siko GmbH DE A2•004 MAREK Industrial a.s.

Silky JP V•074 IGM nástroje a stroje, s.r.o.

Silvi Nova CS, a.s. CZ A2•023 
Simon Möhringer Anlagenbau GmbH DE V•076 AXIMA MORAVA s.r.o.

SIRO Beschläge- und Metallwarenfabrik Ges.m.b.H. AT A2•025 ANKA M+N spol. s r.o.

SISTEMI SRL IT V•014 OB-PROJEKT s.r.o.



DM 10/2017 67

výstavy
Firma Stát Hala • Zastupující
  Stánek vystavovatel

SolidCAM CZ, s.r.o. CZ A2•041 
SOUKUP s.r.o. CZ V•020 
Southco Europe LTD GB A2•004 MAREK Industrial a.s.

Společenstvo dřevozpracujících podniků v ČR CZ V•081 
Stanley Black & Decker Czech Republic s.r.o. CZ V•054 
STARK S.P.A. IT V•044 Ing. Jindřich Novotný - STARK CZ

Staton Turany SK V•015 SZT s.r.o.

STEFANI IT V•050 PANAS, spol. s r.o.

STEFANI IT V•017 STM s.r.o.

STM s.r.o. CZ V•017 
STÖRI MANTEL, s.r.o. CZ V•057 
Striebig AG CH V•009 ASAMER spol. s r.o.

STROMAB SPA IT V•070, 011 Freewood s.r.o.

SUPERFICI IT V•017 STM s.r.o.

Suspa GmbH DE A2•004 MAREK Industrial a.s.

Svaz výrobců dřevozpracujících strojů a zařízení CZ V•082 
SZT s.r.o. CZ V•015 
ŠIMEK proficentrum s.r.o. CZ V•063 
ŠPINAR - software s.r.o. CZ V•004 
TEKMA, spol. s r.o. CZ V•056 
TERMOLEGNO IT V•037 GDA PIKL, a.s.

TERRAPOLIS s.r.o. CZ A2•035 

Firma Stát Hala • Zastupující
  Stánek vystavovatel

THÖRESS Sägenproduktion GmbH AT V•029 GOFER nástroje, a. s.

Titebond, Franklin International US V•074 IGM nástroje a stroje, s.r.o.

Titman GB V•061 Petr Růžička

TOS Svitavy, a.s. CZ V•071 
twd CZ, s.r.o. CZ A2•027 
TWT s.r.l. IT V•020 SOUKUP s.r.o.

UNIVERSUM s.r.o. CZ A2•038 
UNTHA shredding technology GmbH AT V•051 ACword, spol. s r.o.

UTENSIL TRE IT V•017 STM s.r.o.

VERO SOFTWARE GB V•026 NEXNET, a. s.

VITAP IT V•017 STM s.r.o.

Vollmer Werke MaschinenfabrikGmbH DE V•028 Ing. František Kořínek - K+K

Vydona CZ V•061 Petr Růžička

Vydona s.r.o. CZ V•052 
WAGNER Group DE V•038 WAtech a.s.

WAtech a.s. CZ V•038 
Wood Software s.r.o. CZ V•025 
ZAPET SRL IT V•014 OB-PROJEKT s.r.o.

Zenz Landtechnik GmbH DE V•030 BALJER-ZEMBROD spol. s r.o.

ZWT s.r.o. CZ A2•002 

Seznam vystavovatelů je aktuální podle stavu k 18. 9. 2017

úterý 31. 10. 2017
WOOD-TEC aréna

 10:00 – 10:30
 Zahájení zahraničních incomingových misí – uvítání členů 

zahraničních delegací
 11:00 – 12:30

 Diskusní fórum „Nové trendy v dřevozpracujícím průmys-
lu“

 Témata: robotizace, automatizace, lidské zdroje
 Účastníci: zástupci profesních sdružení z oblasti výroby 

nábytku a zpracování dřeva, výroby dřevozpracujících 
strojů, odborného školství a Hospodářské komory ČR

 12:30 – 15:00
 Interiérové trendy ze zahraničních veletrhů – přednáška 

Ivy Bastlové
 16:00 – 17:30

 Vyhlášení výsledků WOOD-TEC Award
 Celý den

 nákupní workshopy

středa 1. 11. 2017 – technologický den
WOOD-TEC aréna

 11:00 – 12:30
 Řešení pro automatizaci, robotizaci a digitalizaci výroby
 Úvodní přednáška s následnými prezentacemi konkrét-

ních řešení zefektivňujících výrobu
 13:00 – 13:30

 Rychle rostoucí dřeviny jako materiál pro dřevozpracující 
a nábytkářský průmysl

čtvrtek 2. 11. – nábytkářský den
WOOD-TEC aréna

 10:00 - 11:30
 Řešení nedostatku dřeva FSC pro nábytkářský průmysl 

– diskuze
 11:30 – 12:00

 Normy v oblasti výroby nábytku
 12:00 – 12:30

 Dotace pro výrobce nábytku
 12:30 – 14:00

 Zefektivnění výroby – outsourcing pro malé a střední 
nábytkářské firmy

 14:00 – 14:30
 Individualizace nábytku – přednáška Hynka Maňáka

 15:00 – 16:00
 Přednáška soudního znalce pro oblast nábytku
Sál

 11:00 – 13:00
 Prezentace Italsko-české obchodní a průmyslové komory
 Poradenské centrum Klastru českých nábytkářů

 11:00 – 16:00
 Konzultace s odborníky na dotace, normy, se soudním 

znalcem

pátek 3. 11. 2017
WOOD-TEC aréna – den odborného školství

 10:00 – 10:30
 Úvodní slovo zástupců profesních asociací z oblasti vý-

roby dřevozpracujících strojů, zpracování dřeva a výroby 
nábytku

 10:30 – 13:00
 Prezentace jednotlivých firem a vysokých škol 

Stav k 15. 9. 2017 | Změna programu vyhrazena.

Odborný doprovodný program veletrhu WOOD-TEC 2017
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odborné téma

Do letošního 5. ročníku soutěže, pořáda-
né s cílem motivovat studenty vysokých 
a vyšších odborných škol, aby ve svých 
školních pracích využívali dřevo coby ob-
novitelný stavební materiál, bylo přihlá-
šeno 50 soutěžních děl zařazených ve 
dvou kategoriích: „Návrhy dřevěných 

staveb“ a „Návrhy dřevěných konstruk-
cí“. Na jejich zpracování se podílelo cel-
kem 66 studentů VOŠ a bakalářských 
či magisterských studijních programů 
VŠ, kteří své dřevěné stavby propojovali 
s myšlenkou letošního tématu „Dřevo je 
cesta“, což je název Nadací dřevo pro 
život v loňském roce zahájené celore-
publikové osvětové kampaně (viz DM 
10/2016). „Studenti u svých děl zdůraz-
ňovali, že dřevo je tradiční, obnovitelný, 
ekologický a dobře dostupný materiál 
budoucnosti navozující pocit domova. 

Dřevo pro ně bylo cestou k symbióze 
člověka a přírody, materiálem, který ros-
te přímo před námi a který tu při správ-
ném hospodaření byl, je a bude,“ říká 
k letošnímu ročníku soutěže její vedoucí 
Ing. Lenka Trandová s tím, že ji mile pře-
kvapil vysokou kvalitou přihlášených děl.

Nejprve něco málo 
pro osobní a profesní růst

S ohledem na jeden z hlavních cílů sou-
těže, kterým podle ředitele Nadace Ing. 
Stanislava Poláka je propojit šikovné 
a technicky zaměřené studenty, kterých 
je na trhu stále nedostatek, s firmami 
z oboru, respektive pomoci firmám vy-
tipovat budoucí talentované architekty 
a projektanty pro jejich výrobní činnost 
zaměřenou na dřevěné konstrukce či 
moderní dřevostavby, dostal vyhlašovací 
ceremoniál stejně jako loni samostatný 
celodenní prostor. Tentokrát v pros-
tředí nádherných interiérů Umělecko-
průmyslového muzea v Brně, kde v do-
poledních hodinách pořadatelé připravili 
pro všech 66 pozvaných soutěžících za-
jímavý doprovodný program, zaměřený 
na jejich profesní a osobní rozvoj. V jeho 
úvodu proběhla více než hodinová před-
náška na téma „Nervozita, stres – a co 
s tím?“ v podání komunikačního exper-
ta Ing. Radima Kudělky z Frenštátu pod 
Radhoštěm. Více než o přednášku se ve 
skutečnosti jednalo o vzájemnou diskuzi 
přednášejícího se studenty o otázkách 
co jsou emoce a jak vznikají, v jakých 
podobách se stres u každého člověka 

Letošní Stavby s vůní dřeva 
se sedmi oceněnými studenty

V úterý 12. září 2017 proběhlo v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Brně slavnostní vyhlášení vítězů 
5. ročníku studentské soutěže Stavby s vůní dřeva 2017, pořádané jako jeden ze stálých projektů 
Nadace dřevo pro život. Do soutěže, vypsané na téma „Dřevo je cesta“ a probíhající pod záštitou 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu a děkanů fakult 
několika českých univerzit, se letos zapojilo 66 studentů z 9 vysokých a vyšších odborných škol 
z České a Slovenské republiky. Vlastnímu vyhlašovacímu aktu, který se konal za účasti významných 
představitelů lesnicko-dřevařského sektoru, předcházel pestrý doprovodný program, složený ze dvou 
odborných přednášek zaměřených na osobní a profesní růst studentů a neméně zajímavé panelové 
diskuze se zástupci tří předních realizátorů dřevostaveb v ČR.

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: autor a archiv Nadace dřevo pro život

Ocenění studenti 5. ročníku soutěže zleva Matyáš Vrtiška, Ludmila Jankovichová, 
Václav Šimeček v zastoupení bratra Michala Šimečka, Vojtěch Slavík, Zuzana 
Kropšová a Tomáš Krč
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odborné téma
může projevovat a v neposlední řadě 
o možných způsobech snížení nervozity 
(např. hlubokými výdechy, soustředěním 
se na něco pozitivního, omytím rukou 
teplou vodou apod.).
Po krátké přestávce pak následovala 
další cca hodinová přednáška Ing. arch. 
Pavla Horáka z pražského architekto-
nického studia PRODESI/DOMESI na 
téma „Výškové dřevostavby“. Při ní měli 
studenti možnost nahlédnout do blízké 
budoucnosti, kdy se podle přednášející-
ho začnou i v ČR ze dřeva běžně stavět 
větší a vícepodlažní budovy. Současně 
zde také představil, spolu s pro studen-
ty zajímavou firemní vizí v oblasti více-
podlažních objektů, řadu projektů rea-
lizovaných zahraničními firmami např. 
v Rakousku, Norsku či Austrálii.
S rovněž kladným zájmem studentů se 
pak setkala závěrečná panelová dis-
kuze na téma „Moderní trendy a pří-
ležitosti v dřevostavění“. Mezi disku-
tujícími byli spolu s ředitelem Nadace 
Ing. Stanislavem Polákem ještě výše 
zmíněný Ing. arch. Pavel Horák a dále 
pak Ing. František Příkaský a Radek 
Ondruch, jednatelé společností RD Rý-
mařov a TAROS NOVA z Rožnova pod 
Radhoštěm. Od této trojice zástupců 
předních tuzemských realizátorů dře-
vostaveb měli studenti možnost dozvědět 
se mimo jiné i to, co by je v případě ná-
stupu do jimi vedených firem čekalo a co 
by oni naopak očekávali od nich.

Letos hned s několika 
novinkami

Úderem 14:00 hodiny nadešel všemi 
očekávaný okamžik vyhlášení nejlepších 
soutěžních děl a odměnění jejich tvůrců. 
V jeho úvodu zazněla z úst Ing. Trandové 
krátká statistika letošního ročníku, kdy 
se na rozdíl od předchozích čtyř sou-
těžilo v každé kategorii samostatně. 
„V kategorii dřevěných staveb soutěžilo 
23 studentských návrhů, mezi nimiž se 
představily kromě rodinných domů také 
školka, základní škola, rekreační zařízení 
a dřevěná kaple. Mezi letos rekordními 
27 návrhy v kategorii dřevěných kon-
strukcí dominovaly zejména lesní mobi-
liáře (19 děl). A to z důvodu toho, že 
hlavní partner soutěže s.p. Lesy ČR se 
v jejím průběhu rozhodl, že v rámci této 
kategorie vyhlásí soutěžní podkategorii 
o návrh mobiliářů pro jimi spravované 
lesy, z nichž tři nejlepší odmění a zreali-
zuje pro své účely. Zde bych chtěla ob-
zvlášť poděkovat Lesnické a dřevařské 
fakultě Mendelovy univerzity v Brně, kte-
rá se toho ujala a prostřednictvím svých 

studentů nám poslala do soutěže všech 
19 návrhů,“ vysvětlila Ing. Trandová a po-
kračovala s tím, že autoři 12 přihlášených 
děl se mimo hlavní soutěže zapojili také 
do podkategorie o získání ceny STORA 
ENSO za použití (ve svém projektu) fir-
mou vyráběných CLT panelů a dalších 
28 o cenu KRONOSPAN za využití OSB 
desek.
Následně byla všem představena odbor-
ná porota, kterou pořadatelé z podnětu 
soutěžících předchozích ročníků rozšířili 
z původních 5 členů na 6, konkrétně pak 
o v pořadí druhého architekta – Ing. arch. 
Ondřeje Chybíka z brněnského atelié-
ru CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED 
ARCHITECTS s.r.o. Odborná porota 
vedená náměstkem ministra průmyslu a 
obchodu Ing. Jiřím Kolibou, kterou dále 
tvořili spolu se jmenovaným architek-
tem ještě generální ředitel Vojenských 
lesů a statků ČR Ing. Josef Vojáček, 
ředitel společnosti Stora Enso Wood 
Products Planá u Mariánských Lázní 
Ing. Radek Pecka, Ing. arch. Tomáš 
Veselý a vedoucí projektu studentských 
soutěží Nadace Ing. Lenka Trandová, 
navíc přihlášená díla v průběhu letních 
prázdnin nově hodnotila ve dvou kolech. 
„V prvním kole porota vybrala v kategorii 
‚Návrhy dřevěných staveb‘ 4 finalisty za 
každého porotce a v kategorii ‚Návrhy 
dřevěných konstrukcí‘ 2 finalisty. Násled-
ně jsme se k vybraným pracím sešli, 
detailně je prodiskutovali a teprve na 
základě této debaty, která byla podle 
všech členů poroty velmi přínosná, jsme 
rozhodli o nominaci na ocenění, kterého 
se v případě dřevěných staveb dostalo 

dvěma soutěžním dílům a u dřevěných 
konstrukcí jednomu soutěžnímu dílu,“ 
upřesnila Ing. Trandová s tím, že po-
čínaje letošním ročníkem rozhodovala 
o nejlepším soutěžním díle v každé ka-
tegorii kromě odborné poroty i hlasující 
veřejnost. Celkem tak bylo letos předá-
no 7 ocenění, přičemž nejlepší soutěžící 
z pohledu odborné poroty obdrželi vedle 
unikátního dřevěného diplomu a dalších 
hodnotných cen (věcných i zážitkových) 
také zajímavou finanční odměnu ve výši 
40 a 20 tis. Kč, věnovanou s.p. Lesy 
ČR. Vítězové veřejného hlasování v obou 
kategoriích získali finanční odměnu 10 
tis. Kč.

Kdo a za co si z Brna ceny 
odvezl?

Vyvrcholením vyhlašovacího ceremoniá-
lu pak bylo samotné dekorování autorů 
a autorek nejlepších soutěžních děl. 
Jako první přišla na řadu trojice studentů 
LDF Mendelovy univerzity v Brně Martin 
Podolský, Kristýna Jachurová a Dominik 
Štěpánek. Šlo o strůjce návrhů výše 
zmíněných lesních mobiliářů (Forrest 
Mobiliary, Goats a Shelther), které bu-
dou v průběhu několika měsíců zařazeny 
do produktového katalogu s.p. Lesy ČR.

Návrhy dřevěných staveb
Vítězem kategorie „Návrhy dřevěných 
staveb“ se rozhodnutím odborné po-
roty stal Matyáš Vrtiška (ČVUT Praha 
– Fakulta stavební) za soutěžní dílo 
Rodinný dům u Lipna. Navržený dům 
autor v kontextu se zadaným tématem  

Autoři tří nejlepších lesních mobiliářů zleva Martin Podolský, Kristýna Jachurová 
a Dominik Štěpánek s vedoucím odboru marketingu a komunikace s.p. Lesy ČR 
Mgr. Ondřejem Kopeckým
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soutěže situoval do lesa na břehu vodní 
nádrže Lipno. Pro zachování a respekto-
vání autentičnosti místa zvolil dřevostav-
bu, a to ve snaze o přizpůsobení se jak 
hmotovým konceptem, tak materiálově, 
celému prostředí – svahu, stromům, je-
zeru, lesu, přírodě. Podle něj by popula-
ce měla směřovat právě k dřevostavbám, 
přičemž rodinný dům je pouze začátek.
Druhou příčku v hodnocení odborné 
poroty obsadila Ludmila Jankovichová 
(VUT Brno – Fakulta architektury) s dílem 
Inštitút Vidieckej Architektúry (česky 
Institut venkovské architektury). „Drevo 
bola cesta v minulosti pre skoro všetky 
stavby. Bol to ľahko dostupný mate-
riál s výbornými vlastnosťami. Drevené 
krovy alebo celé drevené domčeky – 
drevenice sú toho príkladom. Ja som 
chcela ukázať, že drevo môže byť ces-
ta aj dnes,“ říká Ludmila Jankovichová 
o svém díle navrženém jako místo, kam 
může člověk kdykoliv zajít a dozvědět se 
něco o venkově a jeho architektuře jak 
z minulosti, tak ze současnosti.
Hlasující veřejnosti se v této kategorii nej-

více líbil Rekreačně ubytovací areál 
Kokořín navržený Václavem Šimečkem 
(ČVUT Praha – Fakulta stavební), který 
svůj návrh v souvislosti s témetam sou-
těže prezentuje slovy: „Život je cesta, 
dřevo je cesta, celý svět je cesta. Tak, 
jak se náš život časem mění, mění se 
s ním i životní prostředí. Příroda ale po-
slední dobou bohužel k horšímu, na 
čemž má obrovský podíl i stavebnictví. 
Mým cílem tedy bylo vytvořit takovou 
stavbu, která bude přírodu zatěžovat 
minimálně a samotná bude ideálně bě-
hem provozu určitým způsobem kvalitu 
prostředí zlepšovat.“

Návrhy dřevěných konstrukcí
V kategorii „Návrhy dřevěných konstruk-
cí“ jak odbornou porotu tak i hlasující 
veřejnost nejvíce zaujal Vojtěch Slavík 
(ČVUT Praha – Fakulta stavební) se sou-
těžním dílem Jezdecká hala v Pardubi-
cích. K životu podle Vojtěcha Slavíka, 
který jak tvrdí, má rád organiku, zejména 
v architektuře, patří živé věci a proto dře-
vo v architektuře považuje za cestu ke 

spokojenému soužití lidí, zvířat a budov. 
„Mým záměrem bylo vytvořit jezdeckou 
halu, která plní reprezentativní účel ce-
lého pardubického závodiště. Stavba 
možná ze začátku působí tak, že se do 
komplexu nehodí. Ale přitom se do něj 
hodí více než jakákoliv jiná hranatá stav-
ba. Právě použitím dřevěné konstrukce 
je totiž potlačena bariéra mezi lidmi, 
zvířaty a stavbou,“ říká Vojtěch Slavík 
v souvislosti s ahitektonickým návrhem 
haly, který vychází z obloukové geomet-
rie/elipsoidu.

Ceny partnerů soutěže
Výše zmíněnou cennou KRONOSPAN, 
převzatou z rukou jednatelky společnosti 
Ing. Sylvy Krechlerové, byla odměněna 
dvojice studentek Fakulty architektury na 
VUT Brno Kristína Moravčíková a Zuzana 
Kropšová za společný návrh Kaple Pax 
Natura, soutěžící v kategorii dřevěných 
staveb. „Dřevo ve stavebnictví, navzdo-
ry technologickým pokrokům a různým 
módním trendům, je stále ten materiál, 
po kterém lidé sahají jako po pocitu do-
mova, komfortu a bezpečí. Je to cesta 
100% obnovitelného produktu, cesta 
ekologie. Cesta symbiózy člověka a pří-
rody,“ konstatují v kontextu se zadaným 
tématem autorky kaple navržené pro al-
ternativní hřbitov Pax Natura, nacházející 
se na periferii rakouskéhu Salzburgu.
V kategorii dřevěné stavby soutěžil 
i návrh horské chaty Jestřábí bouda, 
odměněný cenou STORA ENSO. Tu si 
z Brna odvezl Tomáš Krč (ČVUT Praha 
– Fakulta architektury), který při zpra-
covávání svého návrhu došel k poznání, 
že dřevo je cesta k lásce, údivu, obdivu 
a nadšení z přírody. „Díky této dřevěné 
stavbě si uvědomuji, co pro mě zname-
ná příroda a snad i změním svůj přístup 
k ní,“ uvedl autor doslova v přihlašovací 
dokumentaci soutěžního díla.

Co ještě zbývá říci závěrem?

V rámci vyhlašovacího ceremoniálu byl 
spolu se soutěžícími studenty odměněn 
také nejúspěšnější účastník veřejného 
hlasování, který se svým odhadem nej-
více přiblížil počtu hlasů, jež celkem za-
slali hlasující soutěžním dílům. Stal se 
jím pan Jiří Vaňha z Mělníka, který byl 
odměněn originální sadou dřevěných 
módních doplňků značky DESLES, vy-
ráběných ručně truhlářstvím Romana 
a Michala Papouškových z Jihlavy.
Všechny oceněné návrhy staveb a kon-
strukcí podrobněji představíme v něk-
terých z příštích vydání Dřevařského 
magazínu.

Vítězný návrh v kategorii dřevěných staveb Rodinný dům u Lipna Matyáše Vrtišky

Vítězný návrh veřejného hlasování v kategorii staveb Rekreačně ubytovací areál 
Kokořín Václava Šimečka
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Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat k návštěvě našeho stánku  
na mezinárodním veletrhu pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl
WOODTEC ve dnech 31. 10 – 3. 11. 2017 v Brně.

Rádi Vám představíme naše výrobky, zodpovíme Vaše dotazy  
nebo poradíme s aplikací našich materiálů. 

Věříme, že vám veletrh přinese mnoho nových poznatků  
a zajímavých rozhovorů s našimi odborníky.

Na vaši návštěvu se budeme těšit v hale A2, na stánku číslo 026.
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školy

Výskum obvodových stien 
drevostavieb

Vo výskumnom centre UNIZA sú zabu-
dované technológie na inteligentné ria-
denie prevádzky budovy vrátane jej bez-
pečnosti, výskum efektívneho využívania 
rôznych (najmä obnoviteľných) zdrojov 
energie. Monitorujú tri výskumné smery 
podľa zamerania univerzity, na ktorých 
prezentáciu pozvali aj členské spoloč-
nosti Zväzu spracovateľov dreva SR 
(ZSD SR), keďže súčasťou centra sú 
aj špecializované pracoviská Katedry 
pozemného staviteľstva a urbanizmu so 
zameraním na výskum v oblasti drevo-
stavieb.

Kolektív pedagógov a výskumných pra-
covníkov katedry pod vedením prof. Ing. 
Pavla Ďuricu, CSc. sa venuje výskumu 
a navrhovaniu súčasných drevostavieb 
viac ako 10 rokov. Rieši už 3. projekt ve-
deckej grantovej agentúry Ministerstva 
školstva SR. Najskôr to bolo hodnotenie 
na základe meraní v teréne existujúcich 
drevostavieb. Nasledovalo vybudovanie 
1. etapy špeciálneho pavilónového la-
boratória katedry pre dlhodobý výskum 
alternatívnych skladieb obvodového 
plášťa pre drevostavby a otvorových vý-
plní – okien. Princípom fungovania labo-
ratória je, že vzorky, na ktorých je osa-
dených okolo 800 meracích bodov, sú 
vystavené programovateľnej vnútornej 
klíme a reálnym vonkajším podmienkam. 
V rámci výskumnej činnosti nadviazali 
spoluprácu so Sekciou drevostavieb 
ZSD SR. Na budovaní pavilónových 
laboratórií sa podieľali členské spoloč-
nosti sekcie: Drevodom Orava s.r.o. 
Podbiel, Kontrakting – krov hrou s.r.o. 
Žilina a Saint – Gobain Construction 
Products s.r.o. 
Podrobnejšiu charakteristiku laborató-
ria predstavuje vedúci Katedry pozem-
ného staviteľstva a urbanizmu Žilinskej 
univerzity doc. Ing. Ján Rybárik, PhD.: 
„Samotné laboratórium pozostáva 
z dvoch samostatných častí pre vý-
skum obvodových stien drevostavby 
s dvoma smermi orientácie na svetové 
strany a jedného na meranie okenných 
konštrukcií. Priestory laboratórií sú od-
delené od ostatných vnútorných priesto-
rov vysokoúčinnou tepelnou izoláciou 
s dostatočne veľkou hrúbkou tak, aby 
sa minimalizoval vplyv tepelného toku 
z okolitých priestorov na tepelnú bilan-
ciu priestoru pavilónových laboratórií. 

Vzorky sú vystavené reálnym podmien-
kam vonkajšieho prostredia a vnútorná 
klíma je variovaná s nastavením vnútor-
nej teploty a vlhkosti vzduchu programo-
vateľnou klimatickou jednotkou. Týka sa 
všetkých ohraničujúcich stien, podlahy, 
stropu a vstupných dverí do laboratória.“ 

Zostava klimatických komôr

Klimatické komory umožňujú sledovať 
zmeny charakteristiky vzoriek od účin-
kov rozdielnych teplôt, tlaku vzduchu, 
dažďa, slnečnej radiácie a ÚV žiarenia. 
V rámci výskumu alternatívnych riešení 
drevostavieb Katedra pozemného sta-
viteľstva a urbanizmu Stavebnej fakulty 
Žilinskej univerzity ponúka konštrukté-
rom a realizátorom drevostavieb mož-
nosť symbiózy hľadania nových rieše-
ní obalových konštrukcií drevostavieb 
ako budov s takmer nulovou spotrebou 
energie. Spolupráca môže byť na úrovni 
partnerstva zdarma s tým, že naznačí aj 
pre ostatné subjekty nové vedecké za-
meranie na rozvoj drevených konštrukcií 
stavieb.
Projekt inteligentnej budovy, realizovaný 
v rámci Výskumného centra UNIZA, sa 
prispôsobuje podmienkam stanovenými 
predpismi EÚ: budova spĺňa požiadav-
ky stavby s nulovou potrebou energie. 
Predpis platí od roku 2018 pre všetky 
verejné budovy a od roku 2020 pre všet-
ky budovy. Tento projekt slúži nielen na 
výskumné účely, ale aj na edukačnú 
činnosť. 
Konštrukčné výhody drevostavieb dá-
vajú výborné predpoklady pre ich pro-
jektovanie, realizáciu a prevádzkovanie 
v podmienkach budúcich energeticky 
sebestačných budov.

Výskumné centrum Žilinskej univerzity

Žilinská univerzita (UNIZA) od roku 2013 systematicky rozvíja špecializované 
laboratóriá sústredené do Centra pre transfer technológií. Od vlaňajška využíva 
prezentáciu nového Vedeckého parku so špičkovými laboratóriami, ktoré sú 
vizitkou práce viacerých výskumných tímov. Ďalším popredným pracoviskom je 
výskumné centrum UNIZA – sprístupnené v roku 2016 – s unikátnou budovou, 
v ktorej je sústredených 13 vybraných laboratórií s množstvom zaujímavých 
a moderných technológií. 

Autor: Dr. Anton Mrník
Kontakt: tmsm.mrnik@gmail.com
Foto: autor

Unikátna budova Výskumného centra 
UNIZA má z vonkajšej strany okolo 800 
snímačov
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výber aktualít

Vážení čitatelia,

s cieľom skvalitniť vašu informovanosť 
v odbore drevárskej a nábytkárskej 
výroby a podnikateľskej praxi vám pri-

nášame novú službu vo forme výberu 
upútaviek na najdôležitejšie a najza-
ujímavejšie aktuality z odborného 
informačno-spravodajského portálu 
www.drevmag.com, ktorý je den-

ne aktualizovaný kolektívom našich 
odborných redaktorov a prispievate-
ľov. Úplné znenie aktualít nájdete na 
portáli www.drevmag.com v sekcii 
INFORMAČNÝ SERVIS.

Finalisti v 14. ročníku odhaľujú najkrajší produktový dizajn
Uverejnené: streda, 04. október 2017
Odborná porota už rozhodla o hlavných cenách v súťaži Národná cena za dizajn 2017. Z prihlá-
sených 176 diel produktového dizajnu vybrali 66 pre výstavu v Galérii podkrovia Slovenského 
múzea dizajnu Hurbanových kasární v Bratislave.

Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/informacny-servis

Lesům ČR vzrostl do konce července zisk o 8,4 % na 3,34 mld. Kč
Uverejnené: utorok, 03. október 2017
Státnímu podniku Lesy České republiky za leden až červenec letošního roku vzrostl hrubý zisk 
meziročně o 8,4 % na 3,34 mld. Kč. Ve stejném období loňského roku měl podnik hrubý zisk 
3,08 mld. Kč. Za prvních sedm měsíců letošního roku podnik zvýšil i tržby a těžbu dřeva.

Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/informacny-servis

Recyklácia nábytku v EÚ prináša veľké pracovné príležitosti
Uverejnené: pondelok, 02. október 2017
Zavedením princípov obehového hospodárstva do zberu a recyklácie nábytku by sa malo 
v Európskej únii (EÚ) podľa správy The European Environmental Bureau (EEB) vytvoriť až 157 000 
pracovných miest a ušetriť cca šesť miliónov ton CO

2.

Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/informacny-servis

Prechádzku korunami stromov vybudovali v Tatrách
Uverejnené: pondelok, 02. október 2017
Na hrebeni Spišskej Magury v Bachledke vyrástla jedinečná drevostavba. Tvorí ju náučný drevený 
chodník v dĺžke 1234 metrov s miernym stúpaním a mieri do korún tatranských stromov. V druhej 
časti špirálovito pokračuje na vyhliadkovú vežu až do výšky 32 metrov.

Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/informacny-servis

Levné dřevo zřejmě přepíše smlouvy
Uverejnené: piatok, 29. september 2017
Firmy těžící dřevo dostanou možnost kvůli nadměrným problémům s kůrovcem a dalším kalamitám 
předčasně ukončit smlouvy s Lesy ČR. Státní podnik tak vyjde vstříc těžebním společnostem, 
které se v posledních letech dostaly do potíží. Informovaly o tom Hospodářské noviny.

Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/informacny-servis

Opäť „len“ na striebornej pozícii
Uverejnené: streda, 27. september 2017
Úspech v česko-slovenskom finále SUSO v Prahe (19. – 22. septembra 2017) zaznamenali 
žiaci SOŠ drevárskej Spišská Nová Ves Martin Dacho a Viliam Púček, keď so ziskom 337 bodov 
obsadili striebornú priečku.

Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/informacny-servis

Společnost MASONITE představila novinky pro podzimní stavební sezónu a své vize do dalších let
Uverejnené: piatok, 22. september 2017
MASONITE CZ spol. s r.o., největší český výrobce dveří s tradicí již od roku 1960, představil na 
stavebním veletrhu FOR ARCH interiérové dveře se zvýšenými užitnými vlastnostmi.

Celý článok nájdete na http://www.drevmag.com/informacny-servis
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Hlídáte areál své firmy a pracoviště kamerami? Pak vás čekají nové povinnosti. Evropské nařízení 
o ochraně osobních údajů (GDPR), které začne platit od května příštího roku, se dotkne i kamerových 
systémů. Ty totiž identifikují činnost fyzických osob, čímž zpracovávají osobní údaje. Kdo však při 
provozování kamerového systému již dnes dodržuje pravidla daná platným zákonem, neměl by mít 
s GDPR vážnější problémy. Přibudou mu jen některé nové povinnosti.

Pro sledování pracoviště kamerami 
budou platit nové povinnosti

Autor: z informací publikovaných na 
Podnikatel.cz a webových stránkách 
ÚOOÚ a GDPR zpracoval Radomír Čapka
Kontakt: radomir.capka@gmail.com

Zákon o ochraně osobních údajů už 
dnes nařizuje, aby provozovatelé ka-
merových systémů o monitorování 
daného prostoru informovali všechny 
osoby do něj vstupující, stejně jako 
o právním titulu pro zpracování těchto 
údajů. Dále je nutné zabezpečit zpra-
covávané údaje proti jejich možnému 
zneužití a dbát na ochranu soukromí 
monitorovaných osob. GDPR vyžaduje 
to samé, takže výrazné změny oproti 
stávající právní úpravě ohledně kame-
rových systémů nezavádí. Stejně jako 
dnes je i podle tohoto nařízení vždy pri-
márně odpovědný správce, například 
družstvo, SVJ či zaměstnavatel, který 
rozhodl o provozování kamerového 
systému. Správce musí s přihlédnutím 
k povaze, rozsahu, kontextu a účelům 
zpracování i k různě pravděpodobným 
a různě závažným rizikům pro práva 
a svobody fyzických osob zavést vhod-
ná technická a organizační opatření, 
aby zajistil a byl schopen doložit, že 
zpracování je prováděno v souladu 
s tímto nařízením.

Osobní údaje musí být ve vztahu k sub-
jektu údajů zpracovávány korektně a zá-
konným a transparentním způsobem. 
Tento princip GDPR označuje jako „zá-
konnost, korektnost a transparentnost“. 
Podle nařízení je zpracování osobních 
údajů zákonné, pouze pokud je splněna 
nejméně jedna z podmínek uváděných 
v článku 6:

a) subjekt údajů udělil souhlas se zpra-
cováním svých osobních údajů pro 
jeden či více konkrétních účelů;

b) zpracování je nezbytné pro splně-
ní smlouvy, jejíž smluvní stranou je 
subjekt údajů, nebo pro provedení 
opatření přijatých před uzavřením 
smlouvy na žádost tohoto subjektu 
údajů;

c) zpracování je nezbytné pro splnění 
právní povinnosti, která se na správ-
ce vztahuje;

d) zpracování je nezbytné pro ochranu 
životně důležitých zájmů subjektu 
údajů nebo jiné fyzické osoby;

e) zpracování je nezbytné pro splnění 
úkolu prováděného ve veřejném záj-
mu nebo při výkonu veřejné moci, 
kterým je pověřen správce;

f) zpracování je nezbytné pro účely 
oprávněných zájmů příslušného 
správce či třetí strany, kromě pří-
padů, kdy před těmito zájmy mají 
přednost zájmy nebo základní práva 
a svobody subjektu údajů vyžadující 
ochranu osobních údajů, zejména 
pokud je subjektem údajů dítě.

Kamery mohou dál fungovat 
bez souhlasu monitorovaných

Běžně je zákonnost ošetřena uděle-
ním souhlasu subjektu se zpracováním 
osobních údajů. V případě zpracování 
údajů kamerovými systémy by se 
ovšem tento titul velmi těžko dodržo-
val. Proto bude možné zpracovávat 
údaje bez souhlasu na základě pod-
mínky zpracování, které je nezbytné 
pro účely oprávněných zájmů přísluš-
ného správce či třetí strany. Souhlas 
se zpracováním osobních údajů je jen 
jednou z možností zákonného zpraco-

vání osobních údajů, nikoliv jedinou. 
Ne vždy se souhlas vyžaduje. Naopak 
se v praxi vyskytují nadbytečné žádo-
sti o udělení souhlasu v situaci, kdy 
je zpracování zákonné z jiného důvo-
du. Takové nadbytečně vyžadované 
souhlasy dokonce Úřad pro ochranu 
osobních údajů považuje za porušení 
zákona. Avšak při pořizování kamero-
vých záznamů nezbytných pro účely 
oprávněných zájmů příslušného správ-
ce či třetí strany nesmí být zasaho-
váno do základních práv a svobod 
osob, tedy nesmí být nadměrně zasa-
hováno do soukromí osob a musí jít 
o monitoring přiměřený účelu, který 
se jeho použitím sleduje. 

Při použití kamerových systémů ke sle-
dování osob a záznamů těchto osob 
platí, že musí být nezbytné pro naplnění 
konkrétního účelu a musí být přiměře-
né vzhledem k okolnostem a k ochraně 
sou kromí těchto osob. Vždy je třeba ma-
ximálně respektovat soukromí a opráv-
něné zájmy osob, například nakupují-
cích v obchodě. Co se týká kamero-
vých záznamů na pracovišti, ani v tomto 
případě není třeba žádat zaměstnance 
o souhlas s umístěním kamer, protože 
se bude jednat o zpracování osobních 
údajů na základě oprávněného zájmu 
zaměstnavatele. Zaměstnanci ale musí 
být o umístění kamerového systému 
informováni.

Existuje ale zákonné omezení umis-
ťování kamer na pracovišti za účelem 
sledování zaměstnanců. Podle § 316 
zákoníku práce nesmí zaměstnavatel 
bez závažného důvodu spočívajícího 
ve zvláštní povaze činnosti zaměstna-
vatele narušovat soukromí zaměstnan-
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ce na pracovištích a ve společných 
prostorách zaměstnavatele tím, že 
podrobuje zaměstnance otevřenému 
nebo skrytému sledování, odposlechu 
a záznamu jeho telefonických hovorů, 
kontrole elektronické pošty nebo kon-
trole listovních zásilek adresovaných 
zaměstnanci. Jestliže je u zaměstna-
vatele dán závažný důvod spočívající 
ve zvláštní povaze činnosti zaměstna-
vatele, který odůvodňuje zavedení kon-
trolních mechanismů, je zaměstnavatel 
povinen přímo informovat zaměstnance 
o rozsahu kontroly a o způsobech jejího 
provádění.

Nové povinnosti 
při monitorování prostor

Novými povinnostmi, které nařízení 
GDPR provozovatelům kamerových 
systémů přinese, bude rozsah posky-
tovaných informací, vedení záznamů 
o činnosti a povinnost ohlášení poru-
šení zabezpečení či úniku dat.

1. Rozsah poskytovaných informací
V praxi se zaměňuje povinnost in-
formovat subjekt údajů o zpracování 
osobních údajů se souhlasem ke zpra-
cování osobních údajů. Jak podle zá-
kona o ochraně osobních údajů, tak 
podle GDPR je třeba při zpracování 
osobních údajů postupovat transpa-
rentně, tedy poskytnout vhodným 
způsobem subjektu údajů informace 
zejména o tom, kdo a jaké osobní úda-
je zpracovává, k jakému účelu a zda 
je dále předává třetím osobám a kdo 
má k osobním údajům přístup. Podle 
článku 12 je správce povinen přijmout 
vhodná opatření, aby poskytl subjek-
tu údajů stručným, transparentním, 
srozumitelným a snadno přístupným 
způsobem za použití jasných a jed-
noduchých jazykových prostředků 
potřebné informace. Informace je 
možno poskytnout písemně, ale i ji-
nými prostředky elektronické formy. 
Pokud si to subjekt údajů vyžádá, mo-
hou být v určitých situacích informace 
poskytnuty i ústně.

Rozsah informační povinnosti upravují 
články 13 a 14. Mimo jiné je nutné sub-
jektu údajů vhodným způsobem sdělit: 
a) totožnost a kontaktní údaje na správ-

ce a jeho případného zástupce,
b) kontaktní údaje na pověřence pro 

ochranu osobních údajů (pokud byl 
zřízen),

c) účel zpracování (u kamerových sys-
témů například sledování vymeze-

ných prostor), 
d) právní základ pro zpracování (u ka-

merových systémů sdělení, že zpra-
cování probíhá podle čl. 6 odst. 1 
písm. f) GDPR, kdy souhlas subjektu 
údajů není třeba, jelikož zpracování 
je nezbytné pro účely oprávněných 
zájmů příslušného správce či třetí 
strany, a že se tomu děje tak, aby 
byly chráněny zájmy a základní práva 
a svobody subjektu údajů) 

e) přesné vymezení oněch oprávně-
ných zájmů správce či třetích osob, 
které je nezbytné kamerovým systé-
mem chránit (například ostraha ob-
jektu, ochrana majetku), 

f) informaci o délce uchování kamero-
vého záznamu.

Provozovatelé budou muset zajistit, 
aby informační tabulky o provozu 
kamerového systému byly dobře 
viditelné při každém vstupu nebo 
vjezdu osob do monitorovaných 
míst. Vedle toho musí být subjekt údajů 
poučen o svých právech. V praxi je 
tedy nutné rozlišovat mezi souhlasem 
a informací. Informaci musí subjekt 
údajů obdržet vždy. Správce systému 
proto musí subjektu údajů poskytnout 
další informace, jsou-li nezbytné pro 
zajištění spravedlivého a transparent-
ního zpracování ve vztahu k subjektu 
údajů:
1. doba, po kterou budou osobní údaje 

uloženy, nebo není-li ji možné určit, 
kritéria použitá pro stanovení této 
doby;

2. oprávněné zájmy správce nebo třetí 
strany v případě, že je zpracování 
založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f);

3. existence práva požadovat od 
správce přístup k osobním údajům 
týkajícím se subjektu údajů, jejich 
opravu nebo výmaz anebo omezení 
zpracování a práva vznést námitku 
proti zpracování, jakož i práva na 
přenositelnost údajů;

4. pokud je zpracování založeno na 
souhlasu, existence práva odvolat 
kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena 
zákonnost zpracování založená na 
souhlasu uděleném před jeho od-
voláním;

5. existence práva podat stížnost u do-
zorového úřadu;

6. zdroj, ze kterého osobní údaje po-
cházejí.

2. Vedení záznamů o činnosti
Vedení záznamů bude jakousi náhra-
dou za zrušení registrační povinnosti 
podle dnes platného zákona o ochra-

ně osobních údajů. Protože se provoz 
kamerového systému nedá považovat 
za příležitostné zpracování, měl by se 
každý provozovatel takového systému 
na tuto novou povinnost včas připravit. 
Nařízení obsahuje celou samostatnou 
část, která se zabezpečení dat a povin-
ností správce věnuje.

Záznamy obsahují následující informa-
ce:
1. jméno a kontaktní údaje správce 

a případného společného správce, 
zástupce správce a pověřence pro 
ochranu osobních údajů;

2. účely zpracování;
3. popis kategorií subjektů údajů a ka-

tegorií osobních údajů;
4. kategorie příjemců, kterým byly 

nebo budou osobní údaje zpřístup-
něny, včetně příjemců ve třetích 
zemích nebo mezinárodních orga-
nizacích;

5. informace o případném předání 
osobních údajů do třetí země nebo 
mezinárodní organizaci, včetně 
identifikace této třetí země či me-
zinárodní organizace, a v případě 
předání podle čl. 49 odst. 1 druhé-
ho pododstavce doložení vhodných 
záruk;

6. je-li to možné, plánované lhůty pro 
výmaz jednotlivých kategorií údajů;

7. je-li to možné, obecný popis tech-
nických a organizačních bezpeč-
nostních opatření uvedených v čl. 
32 odst. 1.

Záznamy se vyhotovují písemně, a to 
počítaje i elektronickou formu. Správce, 
zpracovatel nebo případný zástupce 
správce nebo zpracovatele poskytne 
záznamy na požádání dozorového úřa-
du.

3. Povinnost ohlášení porušení za-
bezpečení či úniku dat
Pokud jde o ohlašování případů po-
rušení zabezpečení osobních údajů 
dozorovému úřadu, autoři nařízení 
očekávají, že jakékoli porušení za-
bezpečení správce bez zbytečného 
odkladu a pokud možno do 72 hodin 
od okamžiku, kdy se o něm dozvěděl, 
ohlásí dozorovému úřadu, ledaže je 
nepravděpodobné, že by toto poruše-
ní mělo za následek riziko pro práva 
a svobody fyzických osob. Tato nová 
povinnost se na provozovatele kame-
rového systému bude určitě vztahovat, 
tudíž je nutné, aby dbali v maximální 
míře na bezpečné zpracování těchto 
záznamů.
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Kalendárium vybraných akcí

Česká republika

 PODZIMNÍ SLAVNOSTI  13. – 15. 10.
 Prezentační a prodejní výstava potřeb pro dům a zahradu, cho-

vatelství, kutilství a ruční práce, sběratelství, interiéry, sportovní 
vyžití a vybavení – 19. ročník • České Budějovice – výstaviště • 
Výstaviště České Budějovice, a.s., www.vcb.cz

 MODERNÍ DŮM A BYT PLZEŇ 13. – 15. 10.
 Veletrh bydlení a stavebnictví – 11. ročník. Souběžná výstava: 

ŽENA A DOMOV PLZEŇ – veletrh kosmetiky, módy, životního 
stylu a všeho pro domov • Plzeň – hala TJ Lokomotiva • Omnis 
Olomouc, a.s., www.omnis.cz

 FOR TOYS 19. – 22. 10.
 Veletrh hraček a her – 8. ročník. Souběžné výstavy: FOR BABIES 

– veletrh potřeb pro děti a kojence – 8. ročník, FOR GAMES – 
veletrh videoher a interaktivní zábavy – 6. ročník • Praha – PVA 
Letňany • ABF, a.s., www.abf.cz, pvaexpo.cz, fortoys.cz

 DŮM A BYDLENÍ Liberec 20. – 22. 10.
 Prodejní a kontraktační výstava zaměřená na úpravu a zařízení 

interiérových a exteriérových částí obydlí. Souběžná výstava: 
AUTOSALON Liberec – výstava osobních, užitkových, nákladních 
automobilů, motocyklů a autopotřeb • Liberec – Home Credit 
Arena • Diamant Expo, spol. s r.o., www.vystavydiamantexpo.cz

 DESIGNBLOK 2017 26. – 30. 10.
 Mezinárodní přehlídka současného designu nábytku, průmyslo-

vého designu, bytových doplňků, svítidel, módy a šperků • Praha 
– výstaviště Holešovice • Profil Media s.r.o., www.designblok.cz

 WOOD-TEC 31. 10. – 3. 11.
 Mezinárodní veletrh strojů, nástrojů, zařízení a materiálů pro dřevo-

zpracující a nábytkářský průmysl. Souběžná výstava: GAUDEAMUS 
– evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání • Brno 
– výstaviště • Veletrhy Brno, a.s., www.eumabois.com, www.bvv.
cz/wood-tec

 DĚTSKÁ PLANETA 3. – 5. 11.
 Veletrh hraček, her a dětských potřeb. Souběžná výstava: 

BIOSTYL - ECOWORLD – mezinárodní veletrh zdravé výživy, 
zdravého životního stylu a ekologicky šetrných výrobků a služeb 
• Praha – výstaviště Holešovice • Incheba Praha spol. s r.o., 
www.incheba.cz

 INTERIERY 9. 11.
 Mezinárodní odborný seminář spojený s prezentací dodavatelů 

komponentů pro výrobce interiérů – 6. ročník • Volyně – VOŠ 
a SPŠ • Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Volyně, 
www.interiery2000.cz

 STAVOTECH – MODERNÍ DŮM Olomouc 9. – 11. 11.
 Stavební a technický veletrh – 54. ročník. Souběžné výstavy: 

EKOENERGA – výstava a konference k úsporám a obnovitelným 
zdrojům energie – 18. ročník, MORAVSKÁ DŘEVOSTAVBA – vý-
stava a konference na téma dřevěné stavění – 8. ročník • Olomouc 
– výstaviště Flora • Omnis Olomouc, a.s., www.omnis.cz

 BYTOVÁ SHOW 9. – 12. 11.
 Výstava nábytku, interiérů a bytových doplňků • Hradec Králové 

– kongresové a výstavní centrum Aldis • Empresa, www.byto-
vashow.cz

 VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 22. – 24. 11.
 Prezentace školství všech úrovní včetně škol vyučujících dřevoz-

pracující obory, zařízení pro speciální školy, ukázky odborné-
ho výcviku apod. – 23. ročník. Doprovodný program: Truhlář 
roku 2017 – 9. ročník celostátní soutěže odborných škol, 22. 
– 23. 11. • České Budějovice – výstaviště • Výstaviště České 
Budějovice, a.s., www.vcb.cz

 VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL  24. – 25. 11.
 A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
 Veletrh středních a vyšších odborných škol určený pro žáky po-

sledních ročníků ZŠ s cílem pomoci jim při rozhodování a výběru 
zaměření dalšího studia. Doprovodný program: Mistrovství ČR 
s mezinárodní účastí v oboru Čalouník – 7. ročník soutěže 
odborných škol • Brno – výstaviště • Střední škola polytechnická 
Brno, www.jilova.cz/stranky/veletrh-zakladni-informace.aspx

Slovenská republika

 MODDOM 18. – 22. 10.
 Medzinárodný veľtrh nábytku, bytových doplnkov a interiérového 

designu. Súbežná výstava: ART – výstava výtvarného umenia ve-
novaná voľnému a úžitkovému umeniu – 16. ročník • Bratislava 
– areál Incheba Expo • Incheba, a.s., www.incheba.sk

 STREDOŠKOLÁK 2017 9. – 10. 11.
 Výstava stredných škôl – 19. ročník. Súbežná výstava: JOB FORUM 

2017 – medzinárodný veľtrh pracovných príležitostí a vzdelávania 
– 9. ročník • Trenčín – areál Expo Center • EXPO CENTER a.s., 
www.expocenter.sk

Zahraničí

 WOOD PROCESSING MACHINERY 14. – 18. 10.
 Mezinárodní veletrh dřevoobráběcích strojů, nástrojů a nářadí. 

Souběžné výstavy: INTERMOB – mezinárodní veletrh pro dřevo-
zpracující a nábytkářský průmysl a lesnictví, PROMATT – speciální 
sekce materiálů a zařízení pro výrobce matrací a čalouněného ná-
bytku • Istanbul, Turecko • Tüyap Fair and Exhibitions Organization 
Inc., tuyap.com.tr, agacmakinesi.com, www.eumabois.com

 BAUEN + WOHNEN  14. – 22. 10.
 Odborná výstava stavění, renovací a financování. Souběžné výsta-

vy: LEBENSART – výstava pro životní styl, INFA BALANCE – veletrh 
zdraví a wellness • Hannover, Německo • Fachausstellungen 
Heckmann GmbH, www.heckmanngmbh.de

 VIETNAMWOOD 18. – 21. 10.
 Mezinárodní veletrh strojů a zařízení strojů pro dřevozpracující 

průmysl – 12. ročník • Ho Či Minovo Město, Vietnam • Chan 
Chao International CO. LTD.,  www.vietnamwoodexpo.com

 WORLDBUILD BAKU 18. – 21. 10.
 Veletrh stavebních materiálů a vybavení interiérů. Souběžná výstava: 

AQUATHERM BAKU – mezinárodní veletrh vytápění, klimatizace, 
sanitární techniky, designu koupelen a obnovitelných zdrojů energie 
• Baku, Ázerbájdžán • ITE Group PLC., www.ite-ehhibitions.com

 INTERCASA 18. – 22. 10.
 Mezinárodní výstava nábytku, osvětlení, interiérových a exteriéro-

vých dekorací. Souběžné výstavy: SIL – národní výstava nemo-
vitostí, LXD – výstava designu • Lisabon, Portugalsko • Feira 
Internacional de Lisboa, www.fil.pt, www.intercasa.fil.pt

 HOLZHAUS AUTUMN 2017 19. – 22. 10.
 Výstava dřevěných staveb, konstrukcí a materiálů • Moskva, Rusko 

• ITE Moscow, Expocentr, www.expocentr.ru, www.zagoroddom.
com

 HOUSE, APARTMENT 19. – 22. 10.
 Mezinárodní veletrh stavebnictví, rekonstrukcí a interiérového 

designu. Souběžné výstavy: ENVIRONMENT AND ENERGY – 
mezinárodní veletrh pro energetiku a životní prostředí, REALTY 
& INVESTMENT – mezinárodní veletrh obchodu s nemovitostmi 
a investic • Riga, Lotyšsko • International Exhibition Company 
BT 1 Ltd., www.bt1.lv

 WOODWORKING 24. – 27. 10.
 Mezinárodní výstava strojů, zařízení a nástrojů pro lesnictví, dřevo-

zpracující a nábytkářský průmysl. Souběžná výstava: FURNITURE-
DESIGN- COMPONENTS – mezinárodní výstava nábytku, mate-
riálů a komponentů pro jeho výrobu • Minsk, Bělorusko • Minsk 
Expo, www.minskexpo.com, woodworking.minskexpo.com

 IDEAL HOME 2017 27. – 30. 10.
 Veletrh nábytku a životního stylu • Dublin, Irsko • SDL Exhibitions 

Ltd, idealhome.ie
 YAPI – TURKEYBUILD IZMIR 2. – 5. 11.

 Mezinárodní stavební veletrh • Izmir, Turecko • ITE Turkey, YEM 
EXHIBITION, www.yapifuari.com.tr, www.yapifuariizmir.com 

 ACETECH MUMBAI 2. – 5. 11.
 Specializovaná výstava věnovaná architektuře, stavebním materiá-

lům a interiéru. Souběžná výstava: GREENBUILD INDIA – mezi-
národní veletrh ekologického stavebnictví • Mumbai, Indie • ITE 
Group PLC., www.ite-ehhibitions.com, www.buildingshows.com

Upozornění: Pořadatelé akcí si vyhrazují právo na možné změny 
v termínech. Před návštěvou proto doporučujeme ověřit jejich ak-
tuálnost přímo na webových stránkách veletrhu nebo u pořadatele.
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Veľtrh nábytku, dizajnu a bytových do-
plnkov MODDOM 2017 predstavuje 
v termíne 18. – 22. októbra 2017 
produkty slovenských a zahraničných 
výrobcov v časti výstaviska Incheba 
Bratislava – B0, B1 a D. Účasť potvr-
dilo vyše 200 vystavovateľov.
Produkty nábytku a bytových doplnkov 
sú určené širokej verejnosti. Najnovšie 
inšpirácie zaujmú najmä architektov, 
dizajnérov a konštruktérov nábyt-
ku. Výrobcovia predstavujú luxusný 
a elegantný nábytok do celého bytu. 
Charakteristikou štýlov je minimalizmus 
a multifunkčnosť vystavených kolekcií 
nábytku, doplnky rôznorodých štýlov, 
netradičné prvky a inovatívne materiály 
pre celý interiér.
Súčasťou veľtrhu MODDOM 2017 je 
aj výstava výtvarného umenia ART ve-
novaná voľnému a úžitkovému umeniu. 
Približuje životný štýl v súlade s pros-
tredím, v ktorom žijeme a pracujeme.
Účasť pre výrobcov na veľtrhu je mož-
nosť získania nových kontaktov, zvi-

diteľnenia svojich produktov, služieb 
a výrobnej značky. Vystavovatelia, vý-
robcovia a obchodníci majú možnosť 
prihlásiť produkty a expozíciu do sú-
ťaže o „Cenu MODDOM 2017“, čím 

upozornia na výnimočnosť vyrábaného 
sortimentu. Počas piatich veľtrhových 
dní budú mať priestor na kontakty, 
rozhovory a zainteresované odborné 
pohľady o bývaní.

MODDOM 2017: Predstavy krásneho a účelného bývania

VOŠ a SPŠ Volyně pořádá ve čtvrtek 
9. listopadu 2017 v pořadí již 6. roč-
ník odborného semináře INTERIÉRY 
2017. Akce je opět určena pro širokou 
odbornou veřejnost, především pro ná-
vrháře interiérů, architekty a výrobce či 
dodavatele interiérových prvků.
Cílem semináře, v jehož programu za-
zní více jak 20 přednášek, je kromě 
seznámení s novinkami na trhu, nový-
mi technologiemi, trendy a zajímavými 
realizacemi, také propojení designérů 
a výrobců na našem území. Letošní 
hlavní téma semináře zní: „Myslete ji-
nak“. Mezi přednášejícími bude hovořit 
např. Prof. ak. arch. Jan Fišer, zazní 
zde téma „zlato v soudobém interiéru“ 
od Mgr. art. Marka Tesky. „Společně 
se podíváme i na téma vizualizací, 

barev a jejich iluzí. Na téma motivace 
bude hovořit Marian Jelínek – dlouho-
letý kouč a osobní trenér Jaromíra 
Jágra. Zmíníme i téma autorských 
práv, upcyklace a mnoho dalšího,“ sli-
buje spoluorganizátorka projektu Ing. 
Iva Bastlová DiS. z pražského ateliéru 
LOXO a dodává, že z Itálie zavítá do 
Volyně arch. Alessandro Piesino.
Přítomné výrobce nábytku podle pořa-
datelů zcela určitě zaujmou přednášky 
„Design za všechny peníze“ od Ing. 
Milana Vrbíka, který bude hovořit o ce-
notvorbě a design managementu, dále 
pak „Ocenění RED DOT a jeho vliv na 
business“ od Lenky Novotné ze spo-
lečnosti Plastia, která se s účastníky 
podělí o zákulisní informace, či téma 
„Vizualizace to nezachrání“ od Ing. 

Jana Opitze, jenž bude hovořit o kvalitě 
návrhu nikoliv o kvalitě renderu. „Stejně 
jako loni i letos bude sborník předná-
šek součástí odborného magazínu 
Interiéry, který všichni posluchači ob-
drží zdarma, a navíc každý posluchač – 
profesionál získá box plný vzorků,“ do-
plňuje Ing. Bastlová s tím, že po celém 
dni plném přednášek bude následovat 
společenský večer, kde bude příleži-
tost neformálně probrat nejen odborná 
témata a uzavřít zajímavé spolupráce, 
ale i možnost poznat nové lidi z oboru.
Na webových stránkách akce www.
interiery2000.cz je k dispozici on-
-line přihláška a nejpozději do konce 
prvního říjnového týdne zde bude 
zveřejněn i kompletní program 6. roč-
níku semináře.

Tradiční podzimní akce pro odborníky – seminář INTERIÉRY 2017

Institut pro technologii dřeva v Dráž-
ďanech připravil pro zájemce z řad 
odborné veřejnosti přehled novinek 
v oblasti certifikace, dozorování a tes-
tování. Již tradiční Servisní dny EPH 

(Vývojové a zkušební laboratoře) před-
staví poslední vývoj v oblasti předpisů 
a zkušebních postupů formou před-
nášek a otevřených diskusí. Akce se 
koná 26. a 27. října 2017. Zájemci 

získají bližší informace na www.ihd-
-dresden.de v sekci Veranstaltungen 
nebo u českého zástupce – společ-
nosti WOODEXPERT na e-mailové 
adrese info@woodexpert.cz.

Vydatný zdroj novinek z oboru – Servisní dny EPH Drážďany

Cenu MODDOM 2016 získala za materiálovú inováciu v retrodizajne posteľ Vally 
New od LB Bohemia, s.r.o., Břeclav. Foto: Dr. Anton Mrník



DM 10/2017

NABÍDKA

DŘEVO A ŘEZIVO

 Prodám ze skladových zásob JS řezivo tl. 32, 40, 50 mm. 
Cena od 5500 Kč/m3 bez DPH. Možnost dopravy.
Kontakt: tel.: +420 724 891 591, pila.orlicky@centrum.cz

 Prodám vzduchosuché OL řezivo tl. 32, 50 mm. Cena 
od 4000 Kč/m3 bez DPH. Možnost dopravy. 
Kontakt: tel.: +420 724 891 591, pila.orlicky@centrum.cz

 Prodám řezivo – borovice vejmutovka tl. 32 mm. Cena 
4200 Kč/m3. Možnost dopravy. 
Kontakt: tel.: +420 724 891 591, pila.orlicky@centrum.cz

 Prodám vzduchosuché BR řezivo tl. 32 mm a řezivo olše 
tl. 32, 50 mm. Možnost dopravy.
Kontakt: tel.: +420 724 891 591, pila.orlicky@centrum.cz

 Prodáme truhlářské řezivo DB – 25, 32, 40, 50, 60 mm, 
MD – 50, 60 mm, délky 3 m nebo 4 m, OL – 32 mm, BR – 
32 mm, dále SM prkna, fošny, hranoly.
Kontakt: mobil: +420 604 868 471, 605 860 354, e-mail: 
starha.pila@seznam.cz

 Predám kvalitné vzduchosuché jaseňové rezivo 30 mm 
(cena 330 €) a 50 mm (cena 360 €).
Kontakt: mobil: +421 918 982 686

 Prodám ze skladových zásob JV řezivo tl. 50 mm. Cena 
3800 Kč/m3 bez DPH. Možnost dopravy.
Kontakt: tel.: +420 724 891 591, pila.orlicky@centrum.cz

 Prodám ze skladových zásob JS řezivo 50, 40 mm. Cena 
5800 Kč/m3 bez DPH. Možnost dopravy.
Kontakt: tel.: +420 724 891 591, pila.orlicky@centrum.cz

 Prodáme truhlářské řezivo MD síla 50 a 60 mm, délka 
4 m. OL síla 32 mm, délka 3 a 4 m. BR slíla 32 mm, délka 
3 m. DB síla 50 a 32 mm, délka 3 a 4 m. Vzdušná skládka.
Kontakt: mobil: +420 604 868 471, 605 860 354, e-mail: 
starha.pila@seznam.cz

 Vyrábíme, prodáváme stavební jehl. řezivo, prkna, fošny, 
hranoly, střešní latě, vazby, provádíme sušení řeziva. Dále 
vyrábíme palubky obkladové i podlahové, hoblované přířezy, 
zahradní nábytek. Měsíční akce na vybrané sortimenty viz 
www.pilatetcice.cz.
Kontakt: Pila Tetčice, a.s., mobil: +420 602 690 041, e-mail: 
miroslav.jasek@pilatetcice.cz

MATERIÁLY A POLOTOVARY

 Vyrábíme a nabízíme průběžnou spárovku a cinkovanou 
spárovku z buku a dalších listnatých dřevin, lepené desky 
v rozměru max. 4000x1100x120 mm (DxŠxT). Dále spá-
rovkové dílce dle zadaného kusovníku, spárovkové dílce pro 
nábytek, schody, dveře, stoly, včetně CNC opracování dílců. 
Tloušťky 20 – 120 mm, kvalita A/B, A/C, B/C, egalizované, 
broušené.
Kontakt: RAMIA s r.o., Zátaví 58, 3978 01 Písek, Ing. Václav 
Hynouš, tel.: +420 775 330 170, e-mail: hynous@ramia.cz

 Vyrábíme a prodáváme vyspravovací lodičky G2 v dře-
vinách SM, BO, MD, JD, BK, JS, JV, DB, OL, DB červený, 
BK s jádrem, JS s jádrem, OL s jádrem. Ceny od 0,50 Kč 
za kus bez DPH. Možnost i z vlastniho materiálu.
Kontakt: mobil: +420 724 254 702, e-mail: frantisek.drobek@
volny.cz

 Vyrábíme a prodáváme podlahové vlysy s perem a dráž-
kou, průmyslovou mozaiku (kantovku), dřevěná prkna s perem 
a drážkou, listnaté přířezy a řezivo v dřevinách buk, dub, jasan 
a javor. Dále vyrábíme a prodáváme palivové dřevo balené 
i volně ložené a dřevěné brikety v pytlích po cca. 25 kg.
Kontakt: tel.: +420 585 445 131, 585 445 247, 777 807 781,  
e-mail: drevopar@drevopar.cz, www.drevopar.cz

 Výroba polotovarů eurooken. Polotovar obsahuje: vyfré-
zované a slepené křídlo s rámem, zasklívací lišty, rámovou 
a křídlovou okapnici s koncovkami. Dále můžeme dodat celo-
obvodové kování, těsnění a sklo. Výroba polotovarů vchodo-
vých dveří včetně alu prahu, bezpečnostního kování, bezp. 
kliky a pantů.
Kontakt: mobil: +420 737 883 380, e-mail: p.grubner@
seznam.cz, www.oknagrubner.cz

STROJE, NÁSTROJE, ZAŘÍZENÍ

 Prodám plně funkční formátovací pilu Lazzari Tema 3200. 
Možnost odzkoušení kdykoliv po domluvě, prozatím v provo-
zu. Uvedení do provozu 1999, malá truhlářská výroba. Délka 
řezu – 3200 mm, boční pravítko – 1250 mm, levé 3000 mm, 
naklápění – 0–45 st. Motory – 4 kW hlavní / 0,75 kWpředřez, 
kotouče – 300/30 + 120/20. Cena 50.000 Kč + 21 % DPH.
Kontakt: Michal Kračmer, Modřanská 238, Praha 4, 147 00, 
tel.: +420 602 320 962, e-mail: kracmer@mikopa.cz

 Prodáme briketovací lis BrikStar 50-19. V provozu 2,5 
roku, v převodovce nemrznoucí olej, servisován výrobcem 
BRIKLIS. Lis v provozu, možno vidět. Prodáváme z důvodu 
nákupu většího lisu. Cena 295.000 Kč bez DPH.
Kontakt: RAMIA s r.o., Zátaví 58, 397 01 Písek, tel.: +420 
775 330 140, e-mail: ourednik@ramia.cz

 Prodám náhradní gumy pro vakuové upínací bloky roz-
měrů: 140x115 8 ks, 125x75 5 ks a 120x50 4 ks.
Kontakt: e-mail: 355bouzek@gmail.com

 Prodám velkou sušicí komoru 14×4×3,3 m, speciální 
sekční dveře jsou vyváženy protizávažím – takže je dokáže 
otevřít jeden člověk. 10× registr s ventilátory, odtah, klapky, 
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burza DM

BURZA DM je bezplatná rubrika pro řádkovou inzerci 
na portálu www.drevmag.com, kterou pravidelně otisku-
jeme také v Dřevařském magazínu.
Inzeráty do internetové BURZY DM můžete zadávat 
VČETNĚ FOTOGRAFIÍ, a to přímo z vašeho počítače nebo 
nám je můžete posílat e-mailem na adresy:

cz@drevmag.com     a     sk@drevmag.com.
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rozvaděč. Komora je instalována na velký betonový panel sta-
vebnicovým systémem z polyuretanových panelů a opláštění.
Kontakt: Petr Stránský, Ždírnice 42, tel.: +420 777 271 182

 Prodám výkonný kotel 840kW s automatickým dávko-
váním. Rozměry bez příslušenství: délka 330, šířka 180, 
výška 305 cm. Kotel je ještě instalován, veškeré příslušenství 
- rozvaděče teplé a studené vody, ventily, čerpadla, ventilá-
tory, odpopílkování, zaústění do komína, úpravna vody, el. 
rozvaděč, dávkovač dřevní hmoty… 
Kontakt: Petr Stránský, Ždírnice 42, tel.: +420 777 271 182

 Prodáme širokopásovou egalizační brusku, výrobce Paul 
Ott KG, model SO-110, šířka pásu 1100 mm, rok výroby 1976, 
zachovalá, možnost předvedení v chodu. Cena dohodou.
Kontakt: tel.: +420 732 576 432, e-mail: jscentrum@jscen-
trum.cz

 Predám korpusový lis Gazelle MPH 10. Lis je plne funkčný 
a pripravený na používanie. Cena lisu je 3800 eur. V prípade 
vážneho záujmu prosím kontaktujte ma na roman.krupka@
gmail.com.
Kontakt: mobil: +421 917 711 517, e-mail: roman.krupka90@
gmail.com

 Prodám Blue Max MINI Hettich za 8000 Kč s DPH. Plně 
funkční, málo používaný, spolehlivý stroj. Nebo včetně vrtáků 
za 9500 Kč s DPH.
Kontakt: mobil: +420 602 724 666, e-mail: c-i@c-i.cz

 Prodáme formátovací pilu WMASTER FP315/3200, výkon 
4 kW, předřez, délka stolu 3200 mm, prořez 100 mm, pou-
žívaná 2013–2016; výrobce OPP Polička. Cena 55 000 Kč 
bez DPH. Lze provést i generálku stroje – cena dohodou.
Kontakt: OPP Polička, a.s., tel.: +420 605 250 578, e-mail: 
wolfd@opp.cz

 Predám olepovačku ABS hrán Felder G200, rok výroby 
2012, 100% stav. Možnosť odkúpiť kompresor + odsávanie.
Kontakt: SEMI-DOOR, mobil: +421 907 890 462, e-mail: 
semidoor@gmail.com

 Nabízíme k prodeji truhlářský vzduchový lis na lepení hra-
nolů a spárovek. Rozměr 6000x1000x86 mm. Cena 50 000 
Kč bez DPH.
Kontakt: mobil: +420 777 700 816, e-mail: info@shaus.cz

 Prodám boční vysokozdvižný vozík Fantuzzi SF 40 U. 
Nominální zátěž 4000 kg. Zdvihová výška 4250 mm. 
Pohotovostní hmotnost 6600 kg. Rok výroby 2004. Stav 
výborný – plně funkční! Cena dohodou!
Kontakt: Dřevospol Šťastný Záhoří spol. s r.o., Záhoří 39, 
391 65 Bechyně, tel.: +420 777 610 528, e-mail: stastny@
dsz-stastny.cz

 Prodám boční vysokozdvižný vozík Linde S 50. Nosnost 
5000 kg. Standardní výška zdvihu 3550 mm. Technický stav 
velmi dobrý – bez jakýchkoliv nutných oprav. Rok výroby 1996.
Kontakt: Dřevospol Šťastný Záhoří spol. s r.o., Záhoří 39, 
391 65 Bechyně, tel.: +420 777 610 528, e-mail: stastny@
dsz-stastny.cz

VÝROBKY TRUHLÁŘSKÉ, NÁBYTKÁŘSKÉ, TESAŘSKÉ

 Vyrábíme okna a dveře pro obyčejné lidi, s láskou a úctou 
k našemu hlavnímu dodavateli – přírodě.
Kontakt: MASKOP 99, spol. s r.o., Na Zelené 2351, 272 01 
Kladno, tel.: +420 312 662 050, maskop99@seznam.cz

 Vyrábíme dřevěná okna a dveře (okna kastlová, EURO 
profil IV68, IV78). Výhodné ceny přímo od výrobce. Rozměry 
a kalkulace na míru.
Kontakt: Josef Prajsner, Kuklík 3, 592 31 Nové Město na 
Moravě, tel.: +420 566 664 351, svoboda@hausspezi.cz

VOLNÁ KAPACITA, SLUŽBY, ZAMĚSTNÁNÍ aj.

 Společnost Dr. Pendl & Dr. Piswanger InterSearch, vyhle-
dává pro svého klienta, leadera v oboru dřevozpracování pro 
produkty orientované na domácnost, která má svůj výrobní 
závod v CZ v okolí Brna, motivované kandidáty na pozici: 
Strategický nákupčí dřeva. Tato příležitost je vhodná pro 
zkušené profesionály v oboru dřevozpracování a nákupu 
dřeva, příp. pro absolventy univerzity v oboru dřevařství – 
lesnictví nebo technologie zpracování dřeva s velmi dobrou 
angličtinou a obchodním duchem. V pozici budete mít na 
starosti nákup strategické suroviny po celé Evropě – tvrdých 
druhů dřeva, především pro výrobní závod na jižní Moravě. 
Pozice je součástí strategického nákupu v rámci centrály 
společnosti v zahraničí a zároveň součástí managementu 

http://www.houfek.com
http://www.asfalty.cz
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Poznámka: Redakcia nezodpovedá za obsah zverejnenej 
riadkovej inzercie.

lokálního výrobního závodu. Hledáme odborníka na dřevo 
a dřevěné materiály nebo mladého inženýra, nadšeného pro 
tento obor. Náš klient – zaměstnavatel nabízí možnost pra-
covat v mezinárodním prostření na zajímavých projektech, ve 
spolupráci s výrobními závody po celém světě, práci v hlav-
ním pracovním poměru a atraktivní benefity jako jsou 5 týdnů 
dovolené, služební auto, podpora bydlení a v neposlední 
řadě podrobné zaškolení se zkušenými profesionály v oboru 
zpracování dřeva. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.
Kontakt: Mgr. František Hejlík, P&P Intersearch Praha, e-
-mail: f.hejlik@pendlpiswanger.cz, tel.: +420 736 509 367

 Chcete se osamostatnit? Hledáte stabilní práci v již fungu-
jícím týmu? Do našeho realizačního týmu hledáme samo-
statnou tesařskou partu nebo samostatné tesaře pro za-
členění do již fungujícího týmu. U tesařské party očekáváme 
samostatnost a spolehlivost, flexi bilitu. U jednotlivců preferu-
jeme zručnost a chuť pracovat. Hledáme i další řemeslníky 
se zkušenostmi (truhláře, fasádníky, podlaháře...). Znáte-li 
někoho takového, budeme rádi, když mu o nás řeknete.
Kontakt: tel.: +420 774 221 682, e-mail: v.pindak@3ae.cz

 Spoločnosť Bras, s.r.o. pôsobiaca na slovenskom a čes-
kom trhu v oblasti dodávok technológií, strojov a zariadení 
pre drevospracujúci a nábytkársky priemysel hľadá pre-
dajcu drevoobrábacích strojov pre Českú republiku. 
Požiadavky: český jazyk slovom i písmom – materinský ja-
zyk, drevárske alebo strojárenské vzdelanie, anglický alebo 
taliansky jazyk slovom a písmom, práca s PC (MS Word, 
MS Excel, Outlook), VP sk. B, prax v riadení auta, časová 
a miestna flexibilita, zodpovednosť, samostatnosť, výborné 
prezentačné, komunikačné a organizačné zručnosti, znalosť 
drevoobrábacej techniky výhodou, prax na pozícii predaj-
cu výhodou. Ponúkame: hlavný pracovný pomer, bonusový 
mzdový systém, zodpovedajúce mzdové ohodnotenie, všet-
ky prostriedky nutné pre výkon činnosti, ďalšie vzdelávanie 
a odborné školenia. V prípade záujmu zašlite, prosím, svoj 
životopis na e-mail: bras@bras.sk.
Kontakt: tel.: +421 41 381 6049, e-mail: bras@bras.sk

 Spoločnosť Bras, s.r.o. pôsobiaca na slovenskom a čes-
kom trhu v oblasti dodávok technológií, strojov a zariadení 
pre drevospracujúci a nábytkársky priemysel hľadá predaj-
cu drevoobrábacích strojov pre západné Slovensko. 
Požiadavky: drevárske vzdelanie – SŠ alebo VŠ, práca s PC 
(MS Word, MS Excel, Outlook), VP sk. B, prax v riadení auta, 
časová a miestna flexibilita, zodpovednosť, samostatnosť, 
výborné prezentačné, komunikačné a organizačné zručnosti, 
znalosť drevoobrábacej techniky výhodou, anglický jazyk vý-
hodou, prax na pozícii predajcu výhodou. Ponúkame: hlavný 
pracovný pomer, bonusový mzdový systém, zodpovedajúce 
mzdové ohodnotenie, všetky prostriedky nutné pre výkon 
činnosti, ďalšie vzdelávanie a odborné školenia. V prípade 
záujmu zašlite, prosím, svoj životopis na e-mail: bras@bras.sk.
Kontakt: tel.: +421 41 381 6049, e-mail: bras@bras.sk

 Spoločnosť Bras, s.r.o. pôsobiaca na slovenskom a čes-
kom trhu v oblasti dodávok technológií, strojov a zariadení 
pre drevospracujúci a nábytkársky priemysel hľadá tech-
nika drevoobrábacích strojov. Požiadavky: strojárenské 
alebo elektrotechnické vzdelanie, anglický alebo taliansky 
jazyk slovom a písmom, práca s PC (MS Word, MS Excel, 
Outlook), osvedčenie o odbornej spôsobilosti (vyhláška 

508/2009), prax v odbore výhodou, VP sk. B, prax v riadení 
auta, časová a miestna flexibilita, zodpovednosť, samostat-
nosť. Ponúkame: hlavný pracovný pomer, bonusový mzdový 
systém, zodpovedajúce mzdové ohodnotenie, všetky pros-
triedky nutné pre výkon činnosti, ďalšie vzdelávanie a odborné 
školenia. V prípade záujmu zašlite, prosím, svoj životopis na 
e-mail: bras@bras.sk.
Kontakt: tel.: +421 41 381 6049, e-mail: bras@bras.sk

 PRONAP s.r.o. nabízí volné kapacity ve výrobě nábytko-
vých dílců z velkoplošných materiálů (LTD, DTD, MDF, PDJ-P 
apod.). Opracování probíhá na moderních technologiích při 
dodržení vysokých kvalitativních standardů, a to jak pro malo 
tak i vysokosériovou produkci.
Kontakt: tel.: +420 724 007 915, e-mail: silovsky@pronap.eu

 Nabízíme volnou kapacitu CNC obráběcího centra Homag 
Venture 316L – obrábění lamina a masívu.
Kontakt: tel.: +420 603 309 400, e-mail: kahavo@seznam.cz

 Mladá, dynamická truhlářská firma z okresu Liberec nabízí 
volnou kapacitu pro spolupráci či výrobní program na výrobu 
nábytku, kuchyňských linek, skříní, recepce atd. z lamina 
a laminátem potažených desek. Nabízíme také výrobu dílců 
dle vašeho zadání (řezání, olepování, vrtání, frézování, na-
střelování kolíků). V případě zájmu jsme vám rádi k dispozici 
na uvedených kontaktech.
Kontakt: HTW – Holztechnik Weissbach s.r.o., tel.: +420 
482 323 358, e-mail: htwcz@drogoin.de

 Nabízíme zpracování výkresové dokumentace na scho-
diště včetně šablon 1:1. Dokumentace obsahuje půdorys, 
bokorysy, pohledy ve 3D, kusovník, šablony veškerých kom-
ponent 1:1. Dokumentaci zasíláme na dobírku. Podle výkre-
sové dokumentace lze velmi snadno přenést dané rozměry 
na připravené polotovary a ušetřit tak mnoho času. Velkou 
výhodou je také přesnost tohoto postupu. Termín dodání 
výkresové dokumentace je 3–5 dnů. Tiskneme na role papíru 
o šířce až 1050 mm. Cena od 4000 Kč bez DPH. Nabízíme 
také obrábění na CNC.
Kontakt: tel.: +420 461 526 140, e-mail: libor.oprsal@fa-
-havlicek.cz

 Nabízíme volnou kapacitu ve výrobě eurooken. Eurookna 
vyrábíme v profilech IV68, IV78 a IV88. Výhodné rabaty, 
doprava až k vám, případně na stavbu. Dále také vyrábíme 
repliky historických oken.
Kontakt: e-mail: p.grubner@seznam.cz, mobil: +420 737 
883 380

RŮZNÉ

 Nabízíme pronájem vybavené truhlářské dílny (295 m2) 
v centru Brna, 60 tis. Kč/měsíc, nebo pronájem prostor 
bez vybavení za cenu 30 tis. Kč/měsíc + záloha na energie 
a služby je 7000 Kč/měsíc.
Kontakt: e-mail: mw@romill.cz



http://www.excellentcd.sk
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OHRA sales offi ce
Česká a Slovenská republika
Zastoupení v České republice
Mazourova 1, Brno 636 00 

Tel/fax: +420 544 526 605
mobilní telefon: +420 776024121
www.ohra.cz, info@ohra.net

SKLADOVACÍ TECHNIKA PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ

OHRA – specialista pro skladování 
dlouhého a objemného materiálu

www.ohra.cz

ŠROUBOVÁKY NA PÁSKOVANÉ VRUTY  
HŘEBÍKOVAČKY A SPONKOVAČKY

www.kmr-cs.cz

www.kmr-cs.cz
> Navštivte nás: WOOD-TEC

BVV Brno 31. 10.-3. 11. 2017 • Pavilon V, stánek č. 008

http://www.ohra.cz
http://www.kmr-cs.cz
http://www.tkz.cz
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stalo sa

Deň otvorených dverí obchodnej firmy 
Démos-trade sa v tradičnom jesennom 
termíne presunul do strediska v Žiline. 
Predtým bol v Bratislave (2015), v Nitre 
(2016). Pri príležitosti presťahovania 
obchodných stredísk do nových a mo-
dernejších priestorov v Michalovciach 
a Košiciach sa už na jar predstavili s ak-
tuálnou ponukou pre výrobcov nábyt-
ku, tiež formou Dňa otvorených dverí.
Obchodnú firmu s ponukou materiálov 
pre nábytkárske, stolárske a stavbár-
ske prevádzky založili v roku 1993 
v Ostrave, kde zostalo sídlo firmy 
a hlavný zásobovací sklad. Dcérska 
firma pre SR má od roku 2006 sídlo 
v Žiline, celkove má na Slovensku 8 
stredísk.
Žilinský Deň otvorených dverí (21. 9. 
2017) s pracovným mottom „Inšpirujte 
sa!“ bol prezentáciou 18 zvučných 
značiek v samostatných expozíciách. 
Predstavili konštrukčné materiály, ob-
kladové dosky, nábytkové kovanie, le-
pidlá, vstavané spotrebiče a kuchynské 
drezy. Návštevníkom umožnili vstup do 
skladových priestorov, aby dodávate-
ľom a zákazníkom ukázali prostredie, 
odkiaľ zasielajú objednaný tovar a kom-

ponenty pre výrobu nábytku. V kójach 
mohli obdivovať inovované vzorky ma-
teriálov.
Démos-trade, s.r.o. pôsobí na trhu 
štyroch krajín. Okrem Českej republi-
ky a Slovenska zásobuje aj drevárske 

výrobné prevádzky v Poľsku a v Maďar-
sku. Deň otvorených dverí usporiadali 
tiež v ich blízkosti: v Brne (15. 9. 2017) 
a v Katoviciach (22. 9. 2017).

Autor: Dr. Anton Mrník

Materiálové inšpirácie pre remeselníkov v štyroch krajinách

Remeselníkov z odvetvia spracovania 
dreva pritiahla do Bratislavy Festool 
Roadshow, na ktorej predstavili novin-
ky v elektrickom náradí značky Festool. 
Mohli si odskúšať elektrické náradie 
na hranovanie, pílenie, frézovanie, 
hobľovanie, brúsenie a kefovanie, 
leštenie a olejovanie. Profesionálne 
náradie Festool využívajú najmä sto-
lári. Pre tesárov je nenahraditeľné pri 
výrobe drevených konštrukcií a dre-
vostavieb. Stretnutie remeselníkov 
s technickými poradcami Festool 
overili mimoriadne parametre ručného 
náradia. Podujatie sa uskutočnilo vo 
firme Schachermayer, s.r.o. Bratislava, 
ktorá je garantom testovania a overo-
vania nových strojov a náradia Festool. 
Profesionálne náradie testujú od jese-
ne 2014 na 6 aplikáciách. V programe 
boli aj ukážky špeciálnych materiálo-
vých kompozícií – spojovací systém 
Domino, olepovanie hrán, opracovanie 
dielcov na vysoký lesk. 

Autor: Dr. Anton Mrník

Remeselníci overovali odskúšané náradie

Vhodným spestrením Dňa otvorených dverí Démos-trade v Žiline bola atraktívna 
„Biketrial show“. Foto: Dr. Anton Mrník

Slovenské testovacie centrum náradia Festool vo firme Schachermayer, s.r.o. 
Bratislava. Foto: Dr. Anton Mrník
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Živnostníkem roku 2017 Plzeňského 
kraje se stal truhlář Jiří Procháska, 
který se dokázal se svým nábytkem 
prosadit i v zahraničí. Práce Jiřího 
Prochásky se skládala z projektů od 
psí boudy, až po vybavení pensionů. 
Koupený objekt staré drůbežárny 
v Dýšině u Plzně, ve kterém působí, 
se postupně změnil v moderní areál 
truhlářské výroby s novou výrobní ha-
lou a obráběcí centrem s CNC stroji. 
Investoval do lakovny, automatického 
odsávání a nezávislého a ekologic-
kého vytápění celého areálu, a to ze 
zbytků tepla ve výrobě. „V současné 
době dokončujeme vlastní showroom 
a investujeme do softwarového vyba-
vení pro konstrukci a speciální pěti-
osé obrábění,“ přiblížil Jiří Procháska. 
Je schopen dodat kompletní vybavení 
interiérů (kuchyně, koupelny, obývací 
pokoje), kancelářský nábytek nebo 
designové vybavení prodejen svě-
tových značek, jako jsou například 
CalvinKlein a Adidas.

Plzeňským živnostníkem roku je truhlář se specializací 
na designový nábytek

HANÁK NÁBYTEK otevřel další pro-
dejnu v největší ruské metropoli. 
Ukazuje to, že se na ruském trhu 
značce daří. Slavnostní otevření 
proběhlo v červenci. Značka HANÁK 
je u ruských klientů dlouhodobě oblí-
bená. Lze říci, že jsou jí věrní v každé 
době. Bez ohledu na aktuální politic-
kou nebo ekonomickou situaci. „Těší 
nás, že jsme mohli otevřít další krás-

nou prodejnu v největší ruské metro-
poli, kde se značka HANÁK stále těší 
velkému zájmu klientů, kteří vyžadují 
prvotřídní kvalitu pro své bydlení. 
Tato prodejna patří mezi designové 
showroomy HANÁK, které po celém 
světě přináší vždy ty nejnovější tren-
dy a nejaktuálnější kolekce nábytku 
HANÁK,“ uvádí společnost na svých 
webových stránkách.

HANÁK NÁBYTEK otevřel novou prodejnu v Moskvě

Jiří Procháska coby vítěz krajského 
kola se stává zároveň celorepubliko-
vým finalistou. Slavnostní vyhlášení ce-
lostátních výsledků soutěží Vodafone 
Firma roku 2017, Česká spořitelna 
Živnostník roku 2017 i Vodafone Odpo-
vědná firma roku 2017 se uskuteční 
6. prosince na pražském Žofíně. Foto: 
archiv DM

precizní nástroje  
na obrábění dřeva

Aigner TOOLS s.r.o.
Studentská 1655/1b
České Budějovice
CZ-370 05

mobil: +420 731 110 764
t.vala@aigner-werkzeuge.at
www.aigner-werkzeuge.at

• Profilové nástroje s pájenými 
DIA, HM, HSS břity nebo s 

      výměnnými profilovými noži, 
         žiletkami nebo DIA břity.

kvalita v pravý čas

• Precizní nástroje na obrábění 
masivního dřeva, materiálů

      na bázi dřeva a plastů.     
     
• Profilové nástroje s pájenými 

DIA, HM, HSS břity nebo s 
      výměnnými profilovými noži, 
         žiletkami nebo DIA břity.

• Krátká dodací lhůta zakázkově 
vyráběných nástrojů, rychlý 

      servis a ostření.

Zveme Vás 
na výstavu
WOOD-TEC

31.10. - 3.11. 2017

výstaviště BRNO

pavilon V, stánek 066

Zveme Vás na výstavu

WOOD-TEC

http://www.aigner-werkzeuge.at
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DREVINA NZ, s. r. o.
Budovateľská 2, Nové Zámky

tel./fax: 035/642 4377
Priemyselná 8, Galanta

tel.: 031/780 5144

veľkosklad veľkoplošných 
stolárskych materiálov 
a nábytkového kovania

CLOU SLOVAKIA, s. r. o.
Levočská 4, 080 01 Prešov

tel.: 051/771 8287
fax: 051/749 5912

e-mail: clou@clou.sk
www.clou.sk

importér prípravkov na 
povrchovú úpravu dreva

INTERIÉR ŠTÚDIO, s. r. o.
Elektrárenská 1

831 04 Bratislava
tel.: 02/492 007 77
fax: 02/492 007 22

e-mail: info@interierstudio.sk

predaj nábytkového kovania 
a materiálov na výrobu 

nábytku

APKO – stolársky majster
Bojnická cesta 1A
971 01 Prievidza

tel.: 046/543 2030
fax: 046/543 9560

e-mail: apko@stonline.sk
www.apko.sk

predajňa pre stolárov 
a remeselníkov

HAUS Seman, s. r. o.
Levočská 20

080 01 Prešov
tel./fax: 051/771 5322
e-mail: haus@haus.sk

železiarstvo, spojovací 
materiál a potreby do 

domácnosti

FABA SLOVAKIA
spol. s r. o.

Sasinkova 26, 010 01 Žilina
tel.: 041/500 1095-6
fax: 041/500 1097
e-mail: sk@faba.pl

www.faba.pl

výroba a predaj
profesionálnych nástrojov 

na obrábanie dreva

DREDOS, s. r. o.
Palárikova 47
917 01 Trnava

tel.: 033/554 8563
tel./fax: 033/554 8564
mobil: 0905 965 523

e-mail: benko@dredos.sk
www.dredos.sk

predaj drevoobrábacích 
strojov a potrieb pre stolárov

EPIMEX Žilina spol. s r.o.
Košická 59

010 01 Žilina
tel.: 041 / 565 1194

tel./fax: 041 / 565 0751
e-mail: epimex@epimex.sk

www.epimex.sk
drevoobrábacie 
stroje, nástroje 

a lepidlá, príslušenstvo 
k drevoobrábacím strojom

KAJO
M. R. Štefánika 2270
026 01 Dolný Kubín
tel.: 043/586 2723

tel./fax: 043/586 4991
e-mail: krupa@dkubin.sk

predaj priemyselného tovaru

88

adresár predajných miest

MIMI Plus, spol. s r. o.
Robotnícka 60

953 01 Zlaté Moravce
tel.: 037/642 5101
fax: 037/642 5102

predaj veľkoplošných 
materiálov, nábytkového 

kovania a pílenie na mieru

Mobart s. r. o.
Vajnorská 89

831 04 Bratislava
tel./fax: 02/4437 2648

e-mail: mobart@mobart.sk
www.mobart.sk

predaj polotovarov pre 
nábytkársky priemysel

Démos trade, a.s.
Ostrava–Kunčičky

Škrobálkova 630/13
(+420) 596 223 400

dispecink.ostrava@demos-trade.com

Praha 10, Kutnohorská 359/80
(+420) 272 109 120

dispecink.praha@demos-trade.com

Sokolnice, Kobylnická 698
(+420) 545 426 800

dispecink.brno@demos-trade.com

Havlíčkův Brod, Čechova 3857
(+420) 569 431 277

dispecink.hb@demos-trade.com

Hradec Králové, Kovová 1179
(+420) 495 446 041

dispecink.hk@demos-trade.com

Liberec - Vesec, Švermova 21
(+420) 485 135 252

dispecink.liberec@demos-trade.com

Litoměrice, Michalovická 20
(+420) 416 532 053

dispecink.litomerice@demos-trade.com

Olomouc–Chválkovice, Libušina 97
(+420) 585 150 580

dispecink.olomouc@demos-trade.com

České Budějovice, Okružní (Areál fy MANE)
(+420) 381 287 371

dispecink.cb@demos-trade.com

Opava–Kateřinky, U Cukrovaru 13
(+420) 553 733 910

dispecink.opava@demos-trade.com

Praha–západ, Areál ZD Třebotov
(+420) 257 830 140

dispecink.trebotov@demos-trade.com

Staré Město u Uher. Hradiště, Velehradská 593
(+420) 572 542 811

dispecink.hradiste@demos-trade.com

Plzeň, Podnikatelská 1180/20
(+420) 378 771 300

dispecink.plzen@demos-trade.com

Démos trade, s.r.o.
Žilina, Dolné Rudiny 8516/41C

(+421) 0412 850 040
dispecing.zilina@demos-trade.com

Košice, Hraničná 2
(+421) 0552 850 150

dispecing.kosice@demos-trade.com

Nitra, Novozámocká 252
(+421) 0362 850 010

dispecing.nitra@demos-trade.com

Michalovce, S.H. Vajanského 3833/71
(+421) 0562 850 120

dispecing.michalovce@demos-trade.com

Bratislava, Stará Vajnorská 139
(+421) 0220 863 225

dispecing.bratislava@demos-trade.com

Trenčín, K výstavisku 13
(+421) 0322 850 150

dispecing.trencin@demos-trade.com

Trnava, Nitrianska cesta 5
(+421) 0335 545 053

dispecing.trnava@demos-trade.com

Zvolen, Lučenecká cesta 3559
(+421) 0452 861 254

dispecing.zvolen@demos-trade.com

prodej materiálů 
pro výrobu nábytku

DEXTRADE Žilina, s. r. o.
Kamenná 9

010 01 Žilina
tel.: 041/7055 101
fax: 041/7643 722

e-mail: info@dextrade.sk
www.dextrade.sk

DEXTRADE Žilina, s. r. o.
predajný sklad

Dopravná 5 (areál Rempo)
955 01 Topoľčany

tel./fax.: 038/5322 777
e-mail: topolcany@dextrade.sk

dovoz a distribúcia materiálov pre výrobu nábytku a interiérov

KRÁL, spol. s r. o.
Predmestská 83

010 01 Žilina
tel.: 041/724 1152
fax: 041/724 1180

e-mail: info@kral-zilina.sk
www.kral-zilina.sk

predaj drevoobrábacích 
strojov a zariadení, nástrojov

HRANIPEX, a. s.
Ulica priemyselná 1958/7

038 52 Sučany
tel.: 043/421 3500, 
043/421 3502 - 504
fax: 043/421 3501

www.hranipex.sk

výroba a predaj 
nábytkových hrán, 
lepidiel a čističov

IW TREND, s. r. o.
Rybničná 38

831 06 Bratislava
tel./fax: 02/4487 2316 –7

e-mail: info@iwtrend.sk
www.iwtrend.sk

Nitrianska cesta 503/60
958 03 Partizánske
tel.: 038/7497 397
tel.: 0915/767 601

ul. k cintorínu 51
010 04 Žilina – Bánová

tel.: 041/7234 799

Lieskovská 20
960 01 Zvolen

tel.: 045/5325 278

predaj drevných materiálov a výroba zosadeniek

ADLER Slovensko s.r.o. 
Montážna 3, P.O.Box 180

 971 01 Prievidza
tel.: 046/5199 621
fax: 046/5404 006
e-mail: info@adler.sk

www.adler.sk

veľkoobchodný predaj farieb a lakov ADLER, 
stavebnej chémie RAMSAUER a vzduchového náradia DYNABRADE

ADLER Česko s.r.o.
Pražská 675/10

642 00 Brno – Bosonohy
tel.: +420 731 725 957

e-mail: info@adlercesko.cz
www.lakyadler.cz
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SEZAM, s. r. o.
Kvačalova 1, Žilina

tel./fax: 041/724 3370, 
763 4826

Teplická 69, Poprad
tel./fax: 052/776 7390, 

776 7615

Južná trieda 64, Košice
tel./fax: 055/677 0105, 

677 0104

ul. Mieru, Komárno
tel./fax: 035/7720084, 7720079

Račianska 182, 
Bratislava - Krasňany

tel./fax: 02/4488 0153, 
4488 0154

Bystrická 29, Ružomberok
tel./fax: 044/435 3742

Kollárova 85 A, Martin
tel./fax: 043/422 4710

Jiráskova cesta 3501, Lučenec
tel./fax: 047/432 3530

Max Brose 1907, Prievidza
tel.: 046/5424 054, 5427 121–2

Svätoplukova 1067, Púchov
tel./fax: 042/463 5777

Drevárska 2, Spišská Nová Ves
tel./fax : 053/441 4672
ul. Ľ. Podjavorinskej 19, 
Nové Mesto n/Váhom
mobil: 0911 667 793

e-mail: sezam@sezam.eu
www.sezam.eu

predaj drevárskych výrobkov

Zväz spracovateľov
dreva SR

T. G. Masaryka 24
960 53 Zvolen

tel./fax: 045/533 0278
e-mail: info@zsdsr.sk

www.zsdsr.sk

zamestnávateľský zväz
z odvetvia spracovania dreva 

a výroby nábytku

SLOVLEPEX, a. s.
Bziny 219, 026 01 Dolný Kubín

tel.: 043/5866 404
fax: 043/5866 495

e-mail: sales@slovlepex.sk
www.slovlepex.sk

výroba certifikovaných
eurohranolov, tatranského

profilu, palubovky

VAREX SLOVAKIA, s. r. o.
Partizánska 1580

971 01 Bánovce nad 
Bebravou

tel.: 038/760 4187
fax: 038/760 4190

e-mail: varex@varex.sk
www.varex.sk

výroba a predaj 
nábytkových hrán

89

adresár predajných miest 

Schachermayer – Slovensko
Pestovateľská 12
821 04 Bratislava

tel.: 02/4820 2715-6
fax: 02/4820 2730

e-mail: info@schachermayer.sk
www.schachermayer.sk

najširší sortiment stavebného 
a nábytkového kovania, náradia 

Cech čalouníků
a dekoratérů

Výstaviště 1, 648 49 Brno
tel./fax: 541 159 350
mobil: 602 558 554
cech_cal@volny.cz

www.volny.cz/cech_cal

výrobci a prodejci čalounění 
a dekorací, dodavatelé, 

prodejci, AO, odborné školy

INTEA SERVICE s.r.o.
Samostatnost 1348

769 01 Holešov
tel.: 573 395 400
fax: 573 395 406

intea@intea-service.cz
www.intea-service.cz

prodej materiálů, kování 
a elektrospotřebičů 
pro výrobce nábytku

AGRO Žamberk, a.s.
Zemědělská 1004
564 01 Žamberk

tel.: 465 352 465
adrevo@agrozamberk.cz

www.agrozamberk.cz

materiály pro truhláře, 
stavebníky & kutily

SATOS Prostějov a.s.
Vrahovická 41

796 02 Prostějov
tel.: 582 305 810

satos@satos.cz
www.satos.cz

zámky a kování pro stavební 
a nábytkářský průmysl, 

poštovní schránky, 
zahradní nářadí

PILART s.r.o.
Ericha Roučky 2499/11

678 01 Blansko
tel.: 516 410 514

pilart@pilart.cz,www.pilart.cz
Kancelář České Budějovice
Ing. Josef Šváb 739 510 514

prodej a servis dřevo-
obráběcích strojů a nástrojů

Výhradní zástupce HOLZ-HER pro ČRKOOPLAST, s.r.o.
Chrudichromská 22
680 01 Boskovice
tel.: 515 550 540

mob.: 602 567 305
info@kooplast.cz
www.kooplast.cz

dodavatel nábytkových rolet, 
soklů, okopových plechů 

a dalších profilů pro výrobce 
nábytku

QUATRO LM, s.r.o.
Kláštorná 829/25

031 04 Liptovský Mikuláš
tel./fax: 044/55 14 888

mobil: 0915 988 055
e-mail: quatro@quatrolm.sk

www.quatrolm.sk

spojovacie a nábytkové 
kovanie, veľkoplošné materiály, 

časti a súčasti k nábytku

Kili s.r.o.
Centrála Šlapanice 

Hybešova 1647
664 51 Šlapanice

dispečink: 544 228 155
prodejna: 721 387 680
e-mail: obchod@kili.cz

www.kili.cz

Průmyslová 660
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

tel./fax: 566 550 147
e-mail: bystricenp@kili.cz

Nádražní 998, 369 01 Humpolec
tel.: 565 532 689

mobil: 605 228 027
e-mail: humpolec@kili.cz

U Pily 3 – Nové Vráto
370 01 České Budějovice 

tel.: 387 687 151
mobil: 602 153 954

e-mail: cbudejovice@kili.cz

Jarošovská 1162/III
377 01 Jindřichův Hradec

tel.: 384 364 092
mobil: 724 020 883

e-mail: jhradec@kili.cz

Kpt. Nálepky 2, 796 01 Prostějov
tel.: 582 366 651

mobil: 602 591 465
e-mail: prostejov@kili.cz

Vožická 2604, 390 02 Tábor
tel.: 381 470 011

mobil: 724 771 603
e-mail: tabor@kili.cz

Prostějov-dřevocentrum
Kojetínská 1, 796 01 Prostějov

tel.: 582 334 058 
mobil: 731 134 690 

Písecká 284
386 01 Strakonice
tel.: 383 321 159

mobil: 723 067 076
e-mail: strakonice@kili.cz

Stařeč 513, 675 22 Třebíč
tel.: 568 870 742

mobil: 724 932 748
e-mail: trebic@kili.cz

Cecilka 228, 760 01 Zlín-Příluky
tel.: 577 901 086

mobil: 602 506 299
e-mail: zlin@kili.cz

Brněnská 30
591 01 Ždár nad Sázavou

tel.: 566 501 975
mobil: 602 433 117
e-mail: zdarns@kili.cz

prodej materiálů pro výrobu 
nábytku, vybavování interiérů 

a realizaci staveb

Dřevomateriál s.r.o.
Orlická kasárna 738

564 01 Žamberk
tel.: 465 611 611
fax.: 465 611 613 

modrá linka: 844 333 003
info@drevomaterial.cz
www.drevomaterial.cz

kompletní sortiment 
pro truhláře

Kremnička 5, P.O. Box 409
974 03 Banská Bystrica

tel./fax: 048/414 8217-9
e-mail: info@twd.sk

www.twd.sk
infolinka: 0914 100 000

Pri Šajbách 9454, 831 06 Bratislava
tel.: 02/4464 8078
fax: 02/4464 8077
e-mail: blava@twd.sk

Holubyho 12, 040 01 Košice
tel.: 055/7287 876
fax: 055/7287 875

e-mail: kosice@twd.sk

Trenčianska cesta 1667/2A
957 01 Bánovce nad Bebravou

tel./fax: 038/760 8470
e-mail: banovce@twd.sk

twd SK, s.r.o.

twd CZ, s.r.o.
Velká Dlážka 2848/40

750 02 Přerov
tel. CZ: 

+420 737 272 922-3
tel. SK: 

+421 911 559 014
e-mail: cz@twd.sk

širokosortimentný predaj 
materiálov pre stolárov 

a nábytkárov

si môžete kúpiť vo vybraných špecializovaných predajniach 
uvedených v adresári

RK-LINE spol. s r.o.
Kamenná 3607/5

010 01 Žilina
tel./fax: 041/500 6324

e-mail: remmers@remmers-za.sk
www.remmers-za.sk

predaj produktov značky 
Remmers

Remmers Logo – positiv

Hausfarbe Blau:
CMYK:        100 / 52 / 2 / 12
Pantone:   2945
RAL:           5005

Hausfarbe Rot:
CMYK:        0 / 96 / 90 / 2
Pantone:   1795
RAL:           3020
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Foto: Radomír Čapka
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nabudúce, redakčný servis

Stolárstvo NENADÁL patrí k tradičným 
výrobcom okien a dverí. Ich špecialitou 
sú historické špaletové okná, ktoré tvoria 
viac ako polovicu celej produkcie. Ako 
jedni z mála sa môžu pochváliť nepreru-
šenou stolárskou činnosťou počas celej 
svojej takmer storočnej histórie. Rodinná 
firma z Mělníka v súčasnej dobe prechá-
dza ďalšou etapou, kedy sa jej vedenia 
po dvadsiatich rokoch ujíma v poradí už 
štvrtá generácia rodinných príslušníkov.

Významnú úlohu pri zariaďovaní kance-
lárskych pracovísk zohráva okrem iné-
ho výšková nastaviteľnosť pracovných 
stolov. Spolu s týmto trendom rastie aj 
ponuka výškovo nastaviteľných kovo-
vých podnoží s integrovaným pohybo-
vým mechanizmom. Zaujímavé riešenie 
v tejto kategórii výrobkov predstavuje 
systém, ktorý pri minimálnej sortiment-
nej šírke ponúka maximálnu rozmerovú 
i tvarovú variabilitu.Foto: Radomír Čapka
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Ve voľnom predaji rozširujú
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predajných miest nacházajúcom sa vo vnútri čísla.
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Bezplatnú riadkovú inzerciu (nekomerčného charakteru) v rubrike 

BURZA DM si môžete objednať:

 cz@drevmag.com   záujemcovia z Českej republiky

 sk@drevmag.com   záujemcovia zo Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekcia BURZA DM

 048 414 8217- 9   záujemcovia zo Slovenska

@
web
fax

Zvýhodnené predplatné časopisu Drevársky magazín si môžete objednať:

 cz@drevmag.com   záujemcovia z Českej republiky

 sk@drevmag.com   záujemcovia zo Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekcia Objednávka predplatného

 048 414 8217- 9   záujemcovia zo Slovenska

Predplatné časopisu Drevársky magazín 

@
web
fax

Bezplatná riadková inzercia – BURZA DM 

Bezplatné zverejnenie vašej požiadavky na voľné pracovné miesta 

v rubrike BURZA DM si môžete objednať:

 cz@drevmag.com   záujemcovia z Českej republiky

 sk@drevmag.com   záujemcovia zo Slovenska

 www.drevmag.com  +   sekcia BURZA DM

 048 414 8217- 9   záujemcovia zo Slovenska

@
web
fax

Ponuka a dopyt voľných pracovných miest – 
BURZA DM 



Vás pozýva na výstavu
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BRNO

CLIP top BLUMOTION 155°,riešenia pre tenké dvierka a materiály

Separato K, Triple X
odpadkové koše

Comfort Unit
Celková sada zdvihovo-posuvnéhokovania, kompletne predvŕtanáa predmontovaná prahová lišta...

kompaktné pracovnédosky Fundermax
interiér - exteriér

stolové nohy, podnožeoriginálne interiérové riešenia

www.twd.sk

pavilón A2

stánok č. 27

http://www.twd.sk


http://www.hranipex.sk

