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Udalosť roka: 
Deň otvorených dverí v Démos trade

Pre slovenských výrobcov nábytku bola udalosťou roka 2015 
prezentácia formou Dňa otvorených dverí: predstavil sa dodávateľ 
Démos trade. Odberatelia sa stretli 24. septembra 2015 v pobočke 
obchodnej firmy Démos trade na Starej Vajnorskej 139. Okrem 
dôverne známeho prostredia vo výstavnom priestore, kde naku-
pujú materiály na výrobu nábytku, sa dostali aj do skladovacích 
priestorov, aj do časti, kde pripravujú objednaný tovar zákazníkom. 

Prioritami v ponuke sortimentu bola 
prezentácia dodávateľských firiem. 
Inovované dekóry veľkoplošných kon
štrukčných materiálov ukazovali kataló
gové varianty. Kombinácie pre interiéro
vé riešenia svietili novotou. Kartáčovaný 
povrch dosiek udivoval bezchybným 
vzhľadom prírodného dreva. A keď náv
števníci dostali ponuku od pracovníkov 
spoza pultu, že majú nárok na zľavu 
v rozpätí až 70 % – bolo jasné, že uve
dený deň bol ozaj otvorený pre spoľah
livých partnerov.
Dominovala značka drevotrieskových 
dosiek EGGER. Zaujímavý dizajn pri
niesli aj dosky slovenského výrobcu 
Bučina DDD, špičkové nábytkové ko
vanie a výsuvné systémy Blum, šatní
kové systémy SEVROLL, pílové listy 
a vykružovače BOSCH.

Priťahovali aj značky osvedčených vý
robkov Strong, Tulip. Architekti, kon
štruktéri nábytku, projektanti interiérov 
a najmä výrobcovia nábytku obdivovali 
aj zaujímavosti – kamennú dyhu, kovola
mináty, aplikácie prírodných materiálov.

Sprievodný program

Súčasťou Dňa otvorených dverí v Brati
slave bol sprievodný program formou 
krátkych referátov architektov. Tému 
„Zdravý interiér – Drevo ako fenomén pri 
jeho tvorbe“ priblížila Doc. Ing. Veronika 
Kotradyová, PhD. V prednáške „Bývanie 
s pôžitkom“ využila praktické skúsenosti 
Mgr. Zuzana Matúšová Girgošková. 

Vydarený Deň otvorených dverí bol nie
len výmenou poznatkov výrobcov mate

riálov a obchodníkov s výrobcami nábyt
ku, zaujímavé boli obchodné rokovania, 
nové cenné informácie, spokojnosť so 
zľavnenými cenami. A keď návštevníci 
získali šialene vysoké zľavy na väčšinu 
sortimentu, mohli absolvovať šialenú 
jazdu na štvorkolkách po rozsiahlom 
areáli a priľahlých uličkách.

Stredisko Démos trade 
v Bratislave

Stredisko Démos trade Bratislava už dva 
roky ponúka všetko pre výrobu nábyt
ku. Najširší sortiment spomedzi ôsmich 
stredísk na Slovensku tvoria veľkoplošné 
konštrukčné materiály, kovanie, dopln
kový materiál a príslušenstvo na výrobu 
nábytku. Spolu je to cca 2000 položiek 
v sklade, ktorý má 3000 m2. Do vzor

Prednáška svetovo uznávanej architektky Doc. Ing. Veroniky 
Kotradyovej, PhD.

Príhovor Petra Pažického, výkonného riaditeľa spoločnosti 
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kovne produktov s plochou 200 m2 si 
výrobcovia nábytku privádzajú aj svojich 
zákazníkov, aby naživo videli sortiment, 
ktorý je k dispozícii na výrobu nábytku 
a tvorbu interiérov. 
Kompletnú kolekciu EGGER ZOOM 
PLUS má Démos trade aj v sklade 
v Bratislave. Ako jeden z lídrov v oblasti 
predaja materiálov na výrobu nábytku 
využíva viacero predností pred konku
renciou. Stolár, alebo firma, ktorá vyrába 
nábytok, tu nájde všetko na jeho výrobu. 
Od plošného materiálu – MDF, DTD, 
laminované dosky, preglejky, latovky, 
cez kovania – závesy, drôtený program, 
dverové kovania, úchytky, kľučky až po 
spojovací materiál – skrutky, lepidlá, hra
ny a výrobné príslušenstvo.
Pre zákazníkov ponúka dodávateľská 
firma nielen tovar, ale aj poradenstvo 
a rôzne školenia. Približuje ich výkon
ný riaditeľ Démos trade s.r.o. Peter 
Pažický: „Všetky novinky detailne pred
stavujeme 2krát ročne na školeniach, 
organizujeme špecializované prezen
tácie vybraného sortimentu, participu
jeme pri vzdelávaní študentov, robíme 
prednášky na fakultách. Je to naozaj 
široký záber. Sme dôveryhodný, kľúčo
vý obchodný partner pre veľké, stredné 
a malé výrobné firmy.“
Démos trade a.s. je na českom trhu 
od roku 1998. Dcérska spoločnosť 
Démos trade s.r.o. Slovensko pôsobí 
od roku 2006. Obchodné pobočky sú 
zákazníkom dostupné v mestách: Žilina, 
Bratislava, Nitra, Trenčín, Trnava, Zvolen, 
Košice a Michalovce. Odberatelia môžu 
nakupovať aj cez zákaznícky portál 
www.demos24plus.com. 

V predajni je umiestnených viac ako tisíc vzoriek ponúkaného sortimentu

Celá akcia sa niesla v príjemnej a uvoľnenej atmosfére

Svoje novinky predstavilo vyše 20 dodávateľov

Nechýbal bohatý sprievodný program
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