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Expozícia BUČINA DDD 
inšpiráciou výrobcom nábytku

S výrobkami značky Bučina vyrástli už takmer tri generácie. Za posledných 10 rokov ich kvalita 
významne stúpla aj vďaka tomu, že závod vo Zvolene pod vedením nadnárodnej skupiny Kronospan 
prešiel výraznou premenou. Investície do technológií a výrobných postupov značne ovplyvnili portfólio 
a služby, ktoré dnes Bučina DDD svojim zákazníkom ponúka.

Expozícia Bučina DDD na nitrianskom 
veľtrhu bola miestom mnohých pracov
ných, ale zároveň príjemných stretnutí. 
Návštevníci si mohli zakúpiť vzorkov-
níky s kompletnou ponukou 145 
dekorov v kolekcii. Táto tzv. klipkarta 

bola uvedená v roku 2013 a predstavuje 
ponuku Bučina DDD až do roku 2016. 
Druhou významnou pomôckou pre ná
bytkárov bol vzorkovník „Kolekcia 73“ 
s výberom 73 dekorov LDTD v 18 mm 
hrúbke, ktoré sú okamžite k odberu cez 

obchodných partnerov spoločnosti na 
celom Slovensku. V prípade záujmu 
bol k dispozícii aj vzorkovník pre pra-
covné dosky s 30 dekormi, rovnako 
k okamžitému odberu. 
Výrobné portfólio Bučina DDD tvoria 
surové a laminované DTD, masívne 
lepené dosky, QSB dosky, šalovacie 
dosky a impregnované fólie. „Naše 
výrobky dnes nájdete v 13 krajinách 
Európy. Zo Slovenska exportujeme 
55 % produkcie už s vysokou pridanou 
hodnotou. Vďaka rozsiahlej modernizá
cii je dnes závod vo Zvolene porovna
teľný s mnohými európskymi výrobcami 
v drevospracujúcom priemysle. A sme 
na to hrdí,“ hovorí konateľ Bučina DDD 
Antonín Juříček. Modernizácia závodu 
neustále pokračuje. V súčasnosti je 
pred dokončením nová hala na výrobu 
masívnych lepených dosiek, čo prinesie 
ďalší nárast výroby a vyššiu efektivitu.
Nábytkárov v Nitre zaujímal aj tzv. 
Expres program masívnych lepených 
dosiek. Pre tzv. cinkované dosky ob
sahuje formáty 620, 830 x 4100 mm 
v hrúbkach 19, 27 a 40 mm a v drevi
nách buk, dub pri kvalitách AB a BC. 
Tzv. priebežky v Expres programe sú do
stupné v drevine buk, v šírke 650 a dĺž
kach 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 
1400, 1500, 1600, 1800 a 2000 mm 
a hrúbkach 40 a 45 mm. 
Inšpirácia, ktorú Bučina DDD do Nitry 
priniesla, je jedným z príkladov ich dlho
dobej spolupráce s Technickou univer
zitou vo Zvolene. Návštevníci si mohli 
pozrieť prototyp variabilnej ostrovnej 
kuchyne. Autorkou bola študentka TU 
Zvolen. Na vystavenom prototype napr. 
ukázala využitie pracovnej dosky z lepe
ného masívneho dreva v štyroch samo
statných blokoch. 

Expozícia spoločnosti Bučina DDD na veľtrhu Nábytok a bývanie 2015 v Nitre

http://www.bucina-ddd.sk


DM 4/2015 37

reportáž – inzercia

Prototyp kuchyne 
s pracovnými doskami 
z lepeného dreva

Študentka dizajnu nábytku na Drevárskej 
fakulte Technickej univerzity vo Zvolene 
Katarína Ganobčíková siahla v letnom 
semestri 3. ročníka štúdia po téme 
„Kuchyňa“. V rámci semestrálnych prác 
sa pokúsila vypracovať realizovateľný 
návrh kuchyne formou ostrovčeka pre 
dvoch mladých ľudí na príležitostné va
renie. Návrh umožňuje nezávislý pohyb 
dvoch osôb popri blokovom usporiada
ní celej pracovnej plochy. Kuchynský 
ostrov nepotrebuje celú linku spotrebi
čov a úložných priestorov. Má dĺžku 3 m 
a šírku 90 cm. Tvoria ho štyri pracovné 
bloky: umývací, prípravný, varný, odkla
dací. Každá časť je samostatná, rôznej 
ergonomickej výšky a pevne spojená. 
Pracovný postup v kuchyni „Kitchen 
Block“ začína drezom s odkvapkáva
cou plochou. K nemu je napevno zafi
xovaná pracovná doska s plochou cca 
1,2 m2, ktorá sa dá zväčšiť vysunutím 
lopárikov. Tie zároveň odhalia medzeru 
na odpadky. Hneď vedľa je varná doska 
s dvomi indukčnými platňami. Pod ňou 
rúra na pečenie, z druhej strany odkla
dací priestor na riad. Časti, ktoré nemajú 
priamu oporu na podlahe, sú doplne
né kovovými tyčami na zavesenie riadu 
a ďalších pomôcok pri varení. Hrúbka 
pracovnej plochy z lepeného dreva je 
6 cm. Jednotlivé bloky sú navzájom 
pevne spojené zasunutím a mechanic
ky zafixované. 
Po obhajobe práce „Kitchen Block“ do
stala autorka Katarína Ganobčíková za 

úlohu zhotoviť okrem modelu v mierke 
1:5 aj funkčný prototyp s konkrétnym 
materiálovým zložením. Kuchyňa mala 
pôvodný návrh pracovnej plochy z le
peného dreva a umiestnenie spotrebi
čov do skriniek z DTD. Oslovila výrobcu 
oboch hlavných drevných materiálov – 
Bučinu DDD, s.r.o. Po súhlase výrobcu 
konštrukčných dosiek podľa výkresovej 
dokumentácie získala aj kovanie a ďalšie 
komponenty na zostavenie kuchyne do
dávané Démos trade a Hettich. Prototyp 
vyrobil výrobca nábytku Vass Dezider 
v úzkej súčinnosti so zástupcom Bučiny 
DDD Jaroslavom Kováčikom a autorkou 
projektu.
Koncepcia blokovej kuchyne je zosta
vená v priamej línii, konzultantom se

mestrálnej práce bol doc. akad. soch. 
René Baďura. Premiéru mala na veľtr
hu Nábytok a bývanie 2015 v expozícii 
Bučina DDD ako príklad konkrétneho 
využitia materiálov na výrobu nábytku. 
Je praktickou ukážkou podpory spo
lupráce firmy s Technickou univerzitou 
Zvolen a SOŠ drevárskou Zvolen.
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Prototyp variabilnej ostrovnej kuchyne s pracovnou doskou z lepeného masívneho 
dreva v štyroch samostatných blokoch

Každý zo štyroch blokov kuchyne môže byť použiteľný v inej kombinácii a kompo-
zične prispôsobený konkrétnemu priestoru kuchyne

Pracovnú dosku je možné zväčšiť vysu-
nutím lopárikov. Odhalený otvor slúži na 
odstránenie odpadkov
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