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profil – inzercia

Obchodná spoločnosť SEZAM 
poskytuje servis a zásobovanie materiálom 25 rokov 

Spoločnosť SEZAM bola založená 13. februára 1991. Odhodlanie 
pre vznik firmy bolo určované odbornými schopnosťami a riadia-
cimi skúsenosťami jej zakladateľov v oblasti drevárskej výroby 
a obchodu. Zakladajúci spoločníci sa sami podieľali na vybudovaní 
prevádzkovo-skladového areálu v Žiline, ktorý v súčasnosti plní 

funkciu zásobovacieho centra firmy. Spoločnosť sa postupne rozrastala do iných miest Slovenska, 
tak, ako vznikala regionálna potreba a záujem o poskytované služby. 

V súčasnosti je v prevádzke 12 obchod-
ných stredísk SEZAM: Žilina, Poprad, 
Košice, Komárno, Bratislava, Ružom
berok, Martin, Lučenec, Púchov, 
Spišská Nová Ves, Nové Mesto nad 
Váhom a Prievidza. Všetky strediská, 
okrem Lučenca, poskytujú aj službu 
odvozu zakúpeného tovaru a na dvoch 
strediskách – v Žiline a v Prievidzi, aj 
službu porezu veľkoplošných materiálov 
a hranovania dielcov. Na ostatných stre
diskách sú tieto služby zabezpečované 
formou kooperácie so spolupracujúcimi 
firmami. 

Úroveň ponuky, jej reálna a trvalá do
stupnosť v zodpovedajúcej kvalite, šírke 
a komplexnosti spolu s maximálnou sta
rostlivosťou o zákazníka, poskytovaním 
odborných informácií a obchodnotech
nických služieb a servisu, je trvalou do
ménou firemnej politiky. 

V súčasnosti – symbolicky v roku 25. 
výročia založenia firmy – sa investič
ná aktivita sústreďuje na dokončenie 
jej vlastného administratívneho centra 
v Žiline. 
Hospodárske noviny, ako vyhlasovateľ 
rebríčka „TOP 10 firiem regiónu“, udelil 
SEZAMu druhé miesto ekonomicky 
najzdravších firiem regiónu za rok 
2014 v kategórii: „Obchodné spoloč
nosti s obratom 10–50 mil. EUR“. Na 
vybudovaní značky SEZAM a dosiah
nutom statuse majú svoj nezastupiteľný 
podiel všetci zamestnanci spoločnosti, 
za čo im právom patrí úprimné poďa
kovanie a vyjadrenie úcty za ich každo
dennú angažovanosť. 
Firma dodáva na trh drevárske výrob
ky všetkých významných domácich 
a zahraničných výrobcov a ponúka ich 
v duchu motta: „Všetko pre nábytok 
a drevostavby“.

Najväčším dodávateľom v oblasti nábyt
kárskych materiálov je firma EGGER 
a v oblasti materiálov pre drevostavby 
firma STEICO.

Pre výrobu nábytku spoločnosť po
núka: DTD surové aj laminované, všet
ky druhy vláknitých dosiek, preglejky 
stolárske, latovky surové aj dyhované, 
škárovky ihličnaté a listnaté, pracovné 
dosky.
V oblasti stavebnej výroby všetkým 
stavebným firmám aj individuálnym sta
vebníkom dodáva dosky OSB, cemen
totrieskové dosky, stavebné preglejky, 
eurohranoly, KVH, rezivo, tatranský pro
fil, drevené lišty a veľkoplošné drevené 
parkety.
Z doplnkového sortimentu významný 
podiel tvorí predaj všetkých druhov dverí 
(surové, biele, dyhované), ekolux, gu
motex, laminát a terasová dlažba z bo
rovice.
Pôvodný slogan „SEZAM – a máte všet
ko, čo chcete“ doplnili: „Všetko pre 
nábytok a drevostavby v SEZAME“.

Pri príležitosti 25 ročného pôsobenia na 
slovenskom trhu vyslovujú majitelia a za
mestnanci spoločnosti SEZAM touto 
formou poďakovanie všetkým obchod
ným partnerom za korektné obchodné 
aj osobné vzťahy. 
Sme pevne presvedčení, že súčasní aj 
noví potenciálni partneri určite zotrvajú 
na platforme obojstrannej výhodnosti, 
čo vytvára pevný základ budúcej ob
chodnej spolupráce. 

„S úctou spolu s Vami do ďalšej 25ky. 
SErvis a ZÁsobovanie Materiálom“.

http://www.sezam.eu

