
DM 3/201532

reportáž

Ocenené aktivity výrobcu 
slovenského nábytku

Hospodárska kríza priniesla od roku 2010 znižovanie výroby a odby-
tu aj v produkcii nábytku. Jeden z popredných slovenských výrobcov 
MEUBLE, s.r.o., Dubnica nad Váhom vyrábal nábytok v roku 2009 
v objeme 4,3 mil. €. Nasledoval pokles o 12 %. Radikálne zníženie 
prinútilo vedenie firmy k výraznejšej propagácii výrobnej značky. 
Rozhodujúcim nástrojom bola od roku 2010 podpora návštevníckej 
tomboly na veľtrhu Nábytok a bývanie v Nitre, v ktorej výhercom 
venovali nábytok na zariadenie bytu. Autor: Dr. Anton Mrník

Kontakt: tmsm.mrnik@gmail.com
Foto: archív výrobcu

Prvou bola zostava Claudia

Slovenský výrobca nábytku vstúpil na 
slovenský trh takmer pred dvomi desať-
ročiami. V júni 1996 začala spoločnosť 
MEUBLE s výrobou sektorového nábyt-
ku. Prvým modelom bola sektorová obý-
vacia stena Claudia. Zákazník si mohol 
zostavu vytvoriť z 20 modulov v siedmich 
farebných vyhotoveniach. Úspešne ju 
vyrábali v skromných podmienkach na 
základných strojoch a ručným spôso-
bom montáže až do roku 1999. Výrobné 
priestory s plochou 500 m2 si prenajali 
v areáli Poľnohospodárskeho družstva 
1. mája v Košeci. Vo výrobe začalo pra-
covať 7 pracovníkov. Počet stúpol až 
na 19 pracovníkov, ktorí dokázali zvýšiť 
výrobu až osemnásobne: z 1,5 mil. Sk 
(1996) na 10,5 mil. Sk (1999). Pôvodne 
mali v dielni iba leasingovú formátova-
ciu pílu, ďalšiu kúpili v roku 1998 spolu 
s olepovačkou hrán, kolíkovačkou a ďal-
šími strojmi. Nová značka nábytku sa za 
tri roky úspešne presadila nielen v regió-
ne, ale aj na celom slovenskom trhu. 
Výrazné zvýšenie obratu prinieslo pre-
sťahovanie výroby v roku 2000 do pre-
najatých objektov v Dubnici nad Váhom. 
Na výrobné účely získali 1200 m2, kde 
umiestnili leasingovo prenajaté náre-
zové centrum, frézku na profilovanie 
hrán, spodnú frézku, olepovačku hrán. 
Prenajatá výpočtová technika s účelným 
softvérom umožnila zrýchliť, skvalitniť 
a zjednodušiť sledovanie výroby, pohyb 
v sklade materiálov, fakturáciu a najmä 
predaj produkcie. Potrebná bola prí-

stavba kancelárií a vzorkovne. V nových 
výrobných priestoroch dosiahla firma 
MEUBLE obrat 17 mil. Sk. Základom 
bol nový výrobný program Celine so 70 
modulmi v troch farebných vyhotove-
niach. Dielcové riešenie nábytku umož-
nilo aplikovať nové materiály a vytvárať 
nové rozmerové alternatívy zostáv.
Sériová výroba dielcov podstatne znížila 
náklady. Vytvorený zisk umožnil odkúpe-
nie areálu, jeho zveľadenie a výraznejšie 
investovanie do doplnenia technológií. 
„Vo svojom“ inštalovali centrálne odsá-
vanie, aby lepším pracovným prostre-

dím motivovali zamestnancov k vyšším 
výkonom: v roku 2001 sa obrat zvýšil 
na 28 mil. Sk.
Nové priestory umožnili zvýšiť počet 
pracovníkov na dvojnásobok – v roku 
2002 mali 40 zamestnancov. Obrat 
vzrástol na 49 mil. Sk. Novinkou bola 
ponuka študentskej zostavy. Moderná 
technológia výroby umožnila zaradiť do 
výrobného cyklu CNC frézu riadenú po-
čítačom. Nahradila manuálne zručnosti 
viacerých remeselníkov. Presnosťou vý-
roby všetkých dielcov umožňuje vyrábať 
nábytok v demontovanom stave. 

Moderné technológie zefektívňujú výrobu a prispievajú k zvyšovaniu kvality výrobkov
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Inováciou sa vrátili 
k osvedčenej nábytkovej 
zostave

Technologické vybavenie ešte doplnili 
softformingovým olepovacím strojom 
riadeným počítačom. Inovovali pôvod-
nú zostavu Claudia o nové dielce a roz-
merový rad. Do výroby zaradili aj nový 
sektorový nábytok M-Soft i sortiment 
kuchynského nábytku. Objemy a vý-
konnosť výroby rástli až do roku 2008. 
Dovtedy stihli vybudovať logistický sklad 
s rozlohou 3000 m2 vybavený zakladač-
mi, vysokozdvižnými vozíkmi, čistiacou 
technikou, renovovali odsávací systém. 
Zamestnávali najvyšší počet ľudí vo vý-
robe – 73 pracovníkov, výrobný obrat 
predstavoval 120 mil. Sk.
Hospodárska kríza na svetových trhoch 
sa negatívne podpísala pod ďalšiu ex-
panziu výroby nábytku. Inovovali výrobu 
o nové typy obývacích zostáv. Útlm odby-
tu sa snažili zastaviť a vrhli všetky sily do 
propagácie. Okrem nitrianskeho veľtr-
hu sa zúčastnili aj prehliadok Tendence 
v Prahe a Moddom v Bratislave. Dokon-
čili nový výstavný showroom s plochou 
350 m2, kancelárie a prevádzkové časti 
pre skvalitnenie prípravy výroby, sledova-
nie odbytu, podporu predaja produkcie 
na ploche 500 m2. Na nižší objem výro-
by v roku 2009 stačilo 64 zamestnan-

cov. Obrat spoločnosti dokonca stúpol 
na 4,3 mil. €.
V roku 2010 sa kríza už naplno prejavi-
la. Počet pracovníkov zostal, no odbyt 
sa medziročne znížil o takmer 1 mil. € 
(na úroveň 77,9 % v porovnaní s rokom 
2009). Aby kompletná technológia vý-
roby zostala využitá, posilnili obchod-
né aktivity. Popri klasických výstavných 
ponukách sa zamerali aj na zvýšenie 
ponuky pre český trh. Do predaja za-
interesovali viacero zahraničných ob-
chodníkov. Využívali možnosť odbytu 
na regionálnych výstavách v SR, začali 
zostavovať letákové a aktuálne kataló-
gové ponuky, ktoré distribuovali nielen 
obchodníkom, ale aj priamo koncovým 
zákazníkom.
Pretrvávajúca hospodárska kríza a stag-
nácia predaja nábytku v dôsledku znižo-
vania bytovej výstavby sa podpísali aj pod 
ekonomické výsledky firmy MEUBLE. 
V roku 2011 dosiahli obrat 2,8 mil. €, 
čo bolo medziročné zníženie na hodno-
tu 85,4 % z roku 2010. Náhradou za 
znížený predaj v SR bola expanzia do 
obchodných sietí v ČR. 

Prvé náznaky opätovného 
zlepšenia

Slovenský výrobca nábytku ukončil rok 
2012 so ziskom tisíc eur. Červené čísla 

už neboli takým „strašiakom“, medzi-
ročné ukazovatele rokov 2011 a 2012 
zaznamenali nárast tržieb o 4 %. Obrat 
predstavoval 2,95 mil. €. Odbyt vyro-
beného nábytku dosiahli na základe 
uzatvorených hospodárskych zmlúv 
s obchodnými partnermi. Primárnymi 
odberateľmi boli maloodberatelia, kto-
rým dodali až 70 % produkcie a nábytok 
predávali v 160 predajniach v SR. Vo 
vlastných predajniach predali koncovým 
zákazníkom takmer tretinu produkcie. 
Miesto na trhu si udržali vďaka rôznym 
podporným propagačným akciám.
Skúsený firemný tím sa poučil. Vo vý-
robe vytváral nové línie žiadaného mo-
derného nábytku pre náročných zákaz-
níkov aj počas roka 2013. Do výrob-
ných uzlov zaradili už aj nové vertikálne 
CNC obrábacie centrum. Dosiahli obrat 
2,89 mil. €. Sortiment predstavili na vý-
stavách v Nitre, Prahe a v Bratislave. 
Nastúpený kurz výroby a odbytu udržali 
aj v roku 2014 s rovnakým počtom 55 
zamestnancov. Optimistický je náznak 
ďalšieho zvýšenia výroby, predbežne 
vyčíslili, že objem vzrástol už o 15 % 
a obrat prekročí 3 mil. €.
Propagácia slovenských výrobkov v ča-
se hospodárskej krízy a prebytku pro-
duktov na trhu je nevyhnutným počinom. 
Spoločnosť MEUBLE zvolila trvalú a za-
ujímavú formu, čo odborníci ocenili 
udelením Ceny ZSD SR na veľtrhu 
Nábytok a bývanie 2014 v Nitre. 
Udelenie ceny ovplyvnili dlhodobá ino-
vácia výroby v prospech spotrebiteľa 
a príťažlivé prezentácie formou veľtrho-
vých expozícií.

Základné faktografické údaje 
o firme
Názov: MEUBLE, s.r.o.
Miesto: Dubnica nad Váhom
Rok založenia: 1996
Počet zamestnancov: 55
Obrat: 3 mil. €
Web: www.meuble.sk

● Dubnica nad Váhom

Rok 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Tržby 0,05 0,10 0,25 0,35 0,56 0,93 1,63 2,02 2,12 2,89 3,32 3,32 3,98 4,30 3,35 2,86 2,95 2,89

Vývoj tržieb spoločnosti MEUBLE v mil. €. Zdroj: MEUBLE

Najvyšší podiel ručnej práce je v procese montáže výrobkov



http://www.iwtrend.sk

