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Dlhá cesta parketových 
polotovarov

Guľatina z certifikovaných slovenských 
lesov tvorí základ výroby parkiet v troch 
slovenských výrobných prevádzkach. 
EUROPARKETT SLOVAKIA má rozho
dujúcu prevádzku v Nálepkove. Pílnica 
s výrobným zariadením z roku 1905 
predtým patrila do výrobného podniku 
Piloimpregna. Samozrejme, technoló
gia bola postupne modernizovaná. Po 
privatizácii závodu, pod súčasným ve
dením Ing. Zdenka Tomčíka, dosahujú 

ročnú kapacitu porezu 10 tisíc m3. Na 
píle pracuje 26 robotníkov. Aj rómski 
zamestnanci sú spoľahliví a dosahujú 
výborné pracovné výkony. Smrekové 
rezivo vyrábajú len na účely vlastnej pro
dukcie parkiet a prevážajú ho na ďalšie 
spracovanie. 
Výroba drevených parkiet pokračuje 
v druhej prevádzke v Ružomberku. Ihlič
naté a listnaté rezivo najskôr vysušia, 
aby kvalita parkiet začala už pri príprave 
výroby. Vysušené smrekové rezivo ad
justujú na spodné 2milimetrové lamely. 
Stredovú vrstvu tvoria smrekové latky 
hrúbky 9,5 mm. Vrchná nášľapná vrs
tva je z dubových lamiel hrúbky 4 mm. 
Po ohobľovaní všetky tri vrstvy zlepia do 
parketového polotovaru. Drevenú podla
hu v reze tvorí: nášľapná vrstva z tvrdého 
dreva, stredová vrstva z mäkkého dreva 

a spodná protiťahová vrstva tiež z mäk
kého dreva. V prevádzke pracuje 30 
pracovníkov. 
Zlisované vrstvy surovej parkety prevá
žajú na finalizáciu a expedíciu do pre
vádzky v Zemianskej Olči pri Komárne. 
Drevené parkety opracujú pridaním „kli
ku a drážky“ na konečný rozmer 2200 
x 192 x 14 mm. Hotové parkety balia 
do fólie. V prevádzke je zamestnaných 
40 pracovníkov.
Odberatelia v súčasnosti najčastejšie 
požadujú nasledujúce povrchy dreve
ných parkiet a plávajúcich podláh:

	trendové farebné kombinácie parkiet,
	podlahy upravené rastlinným olejom,
	povrchovú úpravu americkým orecho
vým olejom – vhodné do komerčných 
priestorov,

	parkety bez povrchovej úpravy.
Výrobná kapacita firmy EUROPARKETT 
SLOVAKIA s.r.o. môže byť až 25 tisíc m2 
podľa požiadaviek odberateľov.

Parkety finalizujú po spracovaní 
v troch výrobných prevádzkach
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EUROPARKETT SLOVAKIA	s.r.o.	so	sídlom	v	Košiciach	od	roku	2005	vyrába	jednolamelové	(LHD)	
a	trojlamelové	(SFB)	drevené	parkety	v	triedach	Classic	a	Exotic.	Mesačný	objem	dodávok	na	slo-
venský	trh	tvorí	asi	1500	m2,	na	export	12	tisíc	m2.	Viac	ako	70	%	produkcie	smeruje	do	Nemecka.	
Najväčší	exportný	objem	pre	jedného	zákazníka	zaznamenali	v	roku	2008,	keď	do	kancelárií	spo-
ločnosti	Microsoft	v	USA	a	Kanade	dodali	18	tisíc	m2	drevených	parkiet.	

Základné faktografické údaje 
o firme
Názov: EUROPARKETT SLOVAKIA 
s.r.o.
Miesto: Košice
Rok založenia: 1998
Počet zamestnancov: 96
Obrat: 3,32 mil. €
Web: www.europarkett.sk

Košice ●

Pri spracovaní dreva pôsobí Ing. Zdenek Tomčík už 35 rokov
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