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Technologicky však stolárstvo prešlo na 
výrobu okien z eurohranolu 68 a 78. 
Okná majú izolačné dvojsklá alebo troj-
sklá a moderné celoobvodové kovanie. 
Povrchovo dokončené sú transparent-
ným lazúrovým lakom. Náročné ručné 
práce doplnené operáciami na jedno-
duchých strojoch vystriedalo výkonné 
CNC centrum na výrobu okien, ktoré 
eurohranoly kompletne opracuje tromi 
čapovacími hriadeľmi na hotové dielce 

vrátane vŕtania jedným prechodom. 
Dielce produkuje v poradí podľa obrá-
bacieho programu bez toho, že by sa 
priečky, lišty a ďalšie drevené doplnky 
museli vyrábať oddelene alebo až po 
prestavení stroja. S využitím špeciali-
zovaného softvéru mohli výrobný sor-
timent rozšíriť aj na výrobu šikmých, 
atypických a oblúkových okien. 
Stolárska firma vyrába aj interiérové 
a exteriérové dvere. Skúsenosti majú 
s kompletným zariadením domov, 
vrátane nábytku, drevených schodov 
a kuchýň.
Súkromnú firmu založil Rudolf Kobelár 
po vyučení za stolára v Topoľčanoch 
(1986). Pôvodnú malú dielničku pri ro-

dinnom dome viac ráz rozšíril. Postupne 
vybudoval výrobnú  prevádzku s plochou 
tisíc m2. Výrobu rozdelil na štyri dielne 
podľa technologického zamerania. 
Stroje napojil na centrálne odsávanie 
a odhlučnenie, aby nenarúšal životné 
prostredie susedov v obytnej zóne.
V súčasnosti zamestnáva 7 pracovní-
kov. Okná, dvere, schody a ďalšie pro-
dukty do interiéru nielen vyrobia, ale ich 
aj namontujú do stavby alebo počas re-
konštrukcie domu. Spoľahlivosť, kvalitu 
a presnosť garantuje majiteľ firmy. Je pri 
zrode všetkých zákaziek, osobne za-
meriava na stavbe objednané výrobky. 
Počas ekonomickej krízy mali menší 
počet zákaziek. Oveľa lepšie to bolo 
v rokoch 2003–2004, keď za účelom 
zvládnutia objednávok pracovalo vo 
firme až 20 stolárov. Súčasná situácia 
sa už zlepšuje a počet objednávok sa 
mierne zvyšuje.

Nové spracovateľské technológie dreva 
prinášajú úspech
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Stolárstvo Rudolf Kobelár v Leopoldove začínalo s výrobou okien v roku 1988 klasickými dvojitými 
oknami. Hoci sa výrobné technológie a konštrukcie odvtedy zmenili, sú zákazníci, ktorí si objedná-
vajú ešte aj tieto typy okien. Využívajú ich na rekonštrukciu starších domov a najmä pri dodržaní 
vzhľadu historických budov, ktoré musia byť identické aj po desaťročiach. Úspech s historickými 
typmi okien mali aj pri výrobe okien pre nemocnicu v ruskom meste Salekhard, kde musia odolávať 
náročným sibírskym podmienkam. 

Základné faktografické údaje 
o firme
Názov: Stolárstvo – Rudolf Kobelár
Miesto: Leopoldov
Rok založenia: 1988
Počet zamestnancov: 7
Web: www.kobelar.sk

● Leopoldov

Rudolf Kobelár vysvetľuje prednosti automatického obrábacieho centra
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Ostermann: to se hodí!
Hledáte odpovídající hranu? Celý svět nábytkových 
hran najdete u  fi rmy Ostermann! 

Hrany pro laserové olepení 
odesíláme do 

4 pracovních dnů

Objednané zboží odesíláme 
ještě tentýž den

ABS, melaminové, 
akrylové, hliníkové 

a dýhové hrany

Hrany pro Airtec olepení 
odesíláme do 

4 pracovních dnů

Hrany v 
nejrůznějších 

tloušťkách

Hrany v libovolné šířce 
až do 100 mm

Největší sortiment 
hran v Evropě

1 m
Hrany v libovolné 
délce od 1 metru

2%2% sleva na každou 
objednávku z e-shopu

Hrany na přání 
s vrstvou 

tavného lepidla  

Největší srovnávací katalog 
v Evropě s více než 120.000  

kombinacemi desek a hran

Největší srovnávací katalog 
v Evropě s více než 120.000  

kombinacemi desek a hran

Hrany pro Infratec olepení 
odesíláme do 

4 pracovních dnů

VOLEJTE ZDARMA: 800 143 142
sales.cz@ostermann.eu  ·  www.ostermann.eu
Rudolf Ostermann GmbH · Schlavenhorst 85 · 46395 Bocholt · Německo 
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