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Predstavenie spoločnosti

Spoločnosť KRÁL s.r.o. so sídlom v Žiline 
bola založená v roku 1992. Naším hlavným 
obchodným zameraním je predaj a servis 
drevoobrábacích a nábytkárskych technoló-
gií od špičkových svetových výrobcov. Dôraz 
kladieme hlavne na spracovanie a opra-
covanie masívneho dreva a veľkoplošných 
materiálov. Súčasťou nášho portfólia je pre-
daj a servis drevoobrábacích nástrojov. Sme 
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WEINIG (Nemecko) - svetový líder 
v hobľovaní a profilovaní dreva

WACO (Švédsko) - líder v hobľovaní 
a profilovaní v najvyšších rýchlostiach

DIMTER (Nemecko) - špecialista na
optimalizačné píly a lepenie dreva

GRECON (Nemecko) - výkonné 
a presné zariadenia na dĺžkové nadpájanie

RAIMANN (Nemecko) - špičková 
technika pre rozmietanie a optimalizáciu 
porezu

LUXSCAN (Luxembursko) - optické 
skenovanie dreva a optimalizácia
v prírezovni

CONCEPT (Nemecko) - kompetentný
partner pre komplexné technologické
riešenia prevádzok

Náš servis

príprava technického zadania pre
zariadenie alebo linku

ekonomická analýza výrobných
procesov

vypracovanie ponuky na základe
technického zadania

predvádzacie a školiace centrum
v Žiline

montáž, servis a školenia pre nami
dodávané technológie

predaj náhradných dielov

Ďalšie aktivity

výroba profilovacích nástrojov 
pre opracovanie dreva a MDF

brúsenie drevoobrábacích nástrojov

HOLZ-HER (Nemecko, Rakúsko) - stroje
na spracovanie veľkoplošných materiálov
pre potreby  výrobcov nábytku

MARTIN (Nemecko) - stroje na spracovanie
masívu i veľkoplošných materiálov

ROBLAND (Belgicko) - stroje pre stolárov

KATRES (Česko) - špecialista na sušenie dreva

FRIULMAC (Taliansko) - technológie pre
priečne profilovanie dreva

BRUKS-KLOCKNER  (Nemecko, Švédsko)
- štiepkovanie dreva a dopravné systémy
na štiepku

MOHRINGER-BRAUN CANALI (Nemecko) 
-technológie na porez guľatiny

WEBER (Nemecko) - širokopásové brúsky
na všetky typy materiálov

RUF (Nemecko) - briketovacie zariadenia

BARBERÁN (Španielsko) - povrchová úprava
dreva a aglomerovaných materiálov 

UNTHA (Rakúsko) - špecialista na drvenie
drevených materiálov a zhodnocovanie 
biomasy

autorizovaným partnerom skupiny WEINIG, 
ktorá je svetovým lídrom v oblasti technológií 
na opracovanie masívneho dreva a výrobcov 
HOLZ-HER a MARTIN, dodávateľov strojov na 
spracovanie veľkoplošných materiálov. Tech-
nológie našich dodávateľov sú určené aj na 
opracovávanie hliníka a plastov. Poskytujeme 
pokrokové a efektívne riešenia pre drevo-
spracujúce a nábytkárske firmy. Pomáhame 

zavádzať automatizáciu a mechanizáciu do 
výrobných procesov. Cieľom našej spoloč-
nosti je rozvíjať a posilňovať vedúcu pozíciu 
na slovenskom trhu. Uplatňujeme aktívny 
prístup k servisným službám, ktoré umož-
ňujú našim klientom príjímať efektívne roz-
hodnutia, pomáhajú im presadiť sa na do-
mácich aj svetových trhoch a chránia výrobu 
pred možnými stratami.

činnosti, ktoré sa vracajú v pravidel-
nej amplitúde a v približne rovnakom 
čase. Recesiu prežije ten, kto sa dobre 
pripraví v čase expanzie. A kto spraví 
nevyhnutné opatrenia, zoptimalizuje 
svoje náklady, investuje do pokroko-
vých technológií, a hlavne, nebude sa 
vyhovárať na krízu. Ako by prežilo naše 
ľudstvo, keby sa po tie roky svojho vý-
voja vyhováralo na každoročnú zimu?

Prajem Vám príjemné čítanie našich 
nových Královských noviniek, pozývam 
Vás do sveta reportáží zo vzorky firiem, 
ktoré v čase recesie investovali. Vyber-
te si z našich produktov z katalógu, my 
sme Vám k dispozícii, aby sme pomohli 
a poradili, ako zoptimalizovať výro-
bu. A naštartujme spoločne expanziu!

V jeden deň tohtoročného nádher-
ného leta odznel v správach headline  
„Recesia v Európe skončila“. Práve som 
sa vracala z práce domov, zaznelo to 
aj v rádiu a začala som premýšľať, čo 
sa teda teraz zmení. Začnú sa peniaze 
kotúľať po ulici? Začnú sa hrnúť objed-
návky samé od seba? Skončí konečne 
to obdobie, kedy za všetko môže kríza?
Tak, ako ľudstvo od začiatku svojho 
vývoja prechádza prirodzenými štádi-
ami štyroch ročných období, kedy sa 
striedajú prívetivá jar, leto, prichádza 
jeseň, kedy sa treba zásobiť a dob-
re pripraviť na nadchádzajúcu ťažkú 
zimu, tak aj ekonomika má svoj prirod-
zený cyklus. Expanzia, vrchol, recesia, 
dno. Učili nás to v prvom ročníku na 
vysokej škole. Výkyvy v hospodárskej 

Jana Piesecká
Marketing & PR
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MODERNIZÁCIA
VÝROBY PALIET

Firma Stami RK s.r.o. v roku 2009 kúpila existujúcu 
píliarsku prevádzku v Liptovskej Teplej. Píla s dlhou 
históriou čakala na nového majiteľa niekoľko rokov. 
Ako nám povedal pán Miroslav Hulej, jeden z ma-
jiteľov firmy, zúročuje tu skúsenosti, ktoré nadobudol 
rokmi práce s drevom.

V roku 2013 pristúpili majitelia spo-
ločnosti k modernizácii výroby paliet, 
nakoľko ich odberatelia požadujú stále 
väčšie množstvá a rýchle reakčné časy 
na ich objednávky. Ako hovorí pán 
Hulej: „Navýšenie výroby nastalo hlav-
ne v oblasti atypický paliet. Táto výroba 
sa vyznačuje veľkým počtom rozme-
rov.“ Jedným z prvkov zefektívnenia 
výroby bola nová optimalizačná píla 
Dimter OptiCut S50. „Veľkou výho-
dou automatického krátenia je výkon. 

Firma sa venuje spracovaniu prevaž-
ne mäkkej guľatiny na stolárske rezivo 
vysokej kvality určené na predaj pre 
stolárov a nábytkárov, ďalej na sta-
vebné rezivo a paletové prírezy. Finál-
nym produktom sú aj drevené obaly a 
palety určené pre domáci trh. Neza-
nedbateľnou devízou firmy Stami RK 
je aj 150 m3 sušiarenských kapacít, 
kde prebieha sušenie tak vysokokva-
litného stolárskeho reziva, ako aj ste-
rilizácia paliet a paletových prírezov.  

Pri takom počte rozmerov je potrebný 
veľký počet rezov a robiť to ručne je 
nepredstaviteľné.“ Na píle je možné 
naraz rezať niekoľko dosiek na sebe a 
vedľa seba. Nezanedbateľným fakto-
rom je bezpečnosť obsluhy. Tá počas 
práce nepríde do styku s pílovým ko-
túčom. Pohyb dreva v píle zabezpeču-
je posuvná zarážka, takže obsluha sa 
zaoberá len nakladaním dreva do píly 
a odoberaním a ukladaním do paliet.
„Pri výbere technológie zohrali hlavnú 

rolu referencie a dostupnosť zariadenia. 
Jedna píla beží niekoľko rokov v neďa-
lekej Partizánskej Ľupči na podobnom 
výrobnom programe. Pílu sme potre-
bovali rýchlo a v Technologickom cen-
tre firmy Král s.r.o. v Žiline bola práve 
k dispozícii“ – hovorí pán Hulej. Do bu-
dúcna má firma v pláne využitie súčas-
ného potenciálu – zhodnotenie dreve-
ných pilín do vysokohodnotného bi-
opaliva (pelety, brikety), ako aj plné 
využitie potenciálu optimalizačnej píly 
Dimter. Cieľom je viac využiť optimali-
začný program, čo znamená zhodno-
covanie reziva vyššej kvality pre účely 
stolárskych a drevárskych polotovarov.

Ďakujeme za článok 
p. Miroslavovi Hulejovi.

   STAMI RK , s.r.o.
   Sídlo: Hurbanova 4, Ružomberok

Región Sever, Predmestská 85, 010 01 Žilina, T: +421 41 32 602 00, F: +421 2 32 602 100, E: zilina@impuls-leasing.sk
Slávka Zúbková, obchodník Región Sever, M: +421 910 824 082, E: zubkova@impuls-leasing.sk



článok

KRÁLOVSKÉ NOVINKY ,  ROČNÍK 7,  ROK 2014 76

IW TREND BRATISLAVA
Kvalita stroja, záručný a pozáručný servis sú prioritou

Firma IW Trend s.r.o. vznikla v roku 1998 ako pokračovanie podnikania formou 
fyzickej osoby Ing. Miroslav Kulhánek, ktorú sme založili v roku 1994. Začínali 
sme úplne od začiatku s vlastnými zdrojmi, rodina dala dohromady úspory, 
a to bol náš vklad. 

Z predchádzajúceho pôsobenia vo fir-
me Spartan Trnava, ktorá bola členom 
skupiny Swedwood, som mal dobré 
meno u výrobcov drevných materiálov. 
Skúsenosti nadobudnuté v tejto firme 
boli najlepšou školou pre získanie zna-
lostí v oblasti svetového obchodu s dy-
hami a materiálmi na výrobu nábytku. 

Začínali sme ako dodávatelia dýh pre 
slovenské nábytkárske firmy. Postup-
ne, ako sa vyvíjala výroba nábytku na 
Slovensku, rozširovali sme sortiment 
ponúkaných materiálov od  dyhovaných 
až po zavedenie širokého sortimentu la-
minovaných veľkoplošných materiálov. 

V súčasnosti poskytujeme naše služby 
na štyroch pobočkách s celkovou skla-
dovou plochou 10 000 m2. Firma má 
45 zamestnancov. Rozvíjali sme spra-
covanie dýh, t.j. výrobu zosadeniek z 
dýh, ktoré ponúkane našim zákazní-
kom. Zosadenky z našej výroby sú aj 
na všetkých dyhovaných materiáloch, 
ktoré predávame. Momentálne vy-
rábame cca 20 000 m2 zosadeniek 
mesačne. Vychádzali sme z faktu, že 
zariadenia pre výrobu zosadeniek lepe-
nou škárou (spájanie dýh lepením) sú 
veľmi drahé a výrobcovia dyhovaného 
nábytku sú u nás v súčasnosti hlavne 
menšie firmy a nebude pre nich efek-

tívne kupovať tieto zariadenia. Bol to 
jeden z prvých momentov pre rozšíre-
nie servisu, t.j. služieb pre zákazníkov. 
Prvé stroje pre veľkú výrobu sme kúpili 
v roku 2000. Rozvoj výroby zosadeniek 
sa ukázal ako dobré rozhodnutie a aj v 
súčasnosti máme kapacitu výroby napl-
nenú. V tomto roku sme zakúpili nové 
nožnice na pozdĺžny strih dýh a laser 
na rezanie dýh rôznych tvarov, vráta-
ne intarzií. Naše vybavenie pre výro-
bu zosadeniek ja na špičkovej úrovni.

Poskytovanie služieb sa vyvíjalo aj v 
oblasti laminovaných materiálov. Tento 
trend sme spočiatku videli ako nežia-

duce nahrádzanie v činnostiach, ktoré 
zabezpečovali stolárske firmy. Mnohé 
si postupne zakupovali výkonné zaria-
denia na výrobu dielcov z laminovaných 
DTD. Uvažovali sme, že samotné stolár-
ske firmy budú poskytovať tieto služby 
a podiel zákaziek na porez a hranova-
nie sa bude v obchodných firmách, ako 
je naša, znižovať. Toto ale nenastalo. 
Vzhľadom k vývoju sme sa rozhodli 
investovať do rozvoja služieb na porez 
a hranovanie dielcov aj v našej firme.

Pri výbere vhodného zariadenia sme 
sa obrátili na slovenských dodáva-
teľov, na ktorých sme dostali dobré 
referencie a ktorí pracujú na trhu se-
riózne. Kvalita stroja, záručný a pozá-
ručný servis boli prioritou, až potom 
nasledovala cena. Jednou z firiem bola 
firma Král, s.r.o. S touto firmou sme 
mali skúsenosti z predchádzajúcich 
jednaní a poznáme ich ako čestných a 
korektných partnerov. Boli sme si ove-
riť aj iné možnosti na výstavách, ale 
ukázalo sa, že výrobcovia by nevedeli 
zabezpečiť napríklad požadovaný ser-
vis, ako príchod technika do 24 hodín. 
Firma Král tieto situácie zvládla najlep-
šie. Overili sme si kvalitu nimi dodáva-
ných strojov priamo v stolárskych fir-
mách, čo považujem za veľmi dôležité. 
Firma, ktorá používa stroj aspoň 3 roky, 
vie, ako je stroj výkonný a poruchový 

a ako splnil dodávateľ sľub ohľadne 
servisu. Ak Vám aspoň dvaja nezávisle 
potvrdia spokojnosť, je to takmer 100% 
istota, že nekúpite zle. Odporúčam fir-
mám, aby túto fázu výberu nikdy nevy-
nechali. Kúpili sme nárezové centrum 
HOLZ HER typ CUT 6120, ktoré nám 
vyhovovalo kapacitne a malo aj vyba-
venie na porez dyhovaných dielcov. 

Dodávka stroja prebehla v stanove-
nom termíne bez problémov na naše 
stredisko v Partizánskom. Zariadenie 
pracuje cca 2 roky. Kúpou stroja sme 
dosiahli vyšší výkon, lepšiu kvalitu 
rezu a ušetrili náklady na zamestnan-
ca, ktorý musel pomáhať pri mani-
pulácii s dielcami počas rezania. 

Spolupráca s technikmi z firmy Král 
bola bezproblémová, vždy poradili na 
profesionálnej úrovni. Žiadne náhrad-
né diely sme zatiaľ nepotrebovali. Aj 
to svedčí o našom správnom výbere.

Čo sa týka budúcnosti, situácia sa 
vyvíja dvomi smermi. Aj menšie ná-
bytkárske firmy si kupujú výkonnejšie 
zariadenia a robia služby porezov a 
hranovania veľkoplošných, hlavne la-
minovaných materiálov pre menšie 
firmy. Naše služby v tejto oblasti do-
siahli určitú úroveň, s čím sme spokoj-
ní a požiadavka zo strany zákazníkov 

sa už ďalej nezvyšuje. Tržby z predaja 
materiálov, čo je naša hlavná činnosť, 
nám rastú a chcel by som zdôrazniť, 
že našim zákazníkom prácu brať ne-
budeme, t.j. neponúkame agresívne 
túto službu koncovým zákazníkom. 
Naša firma poskytuje tieto služby na 
všetkých našich pobočkách, ale za-
tiaľ neuvažujeme o zvýšení kapacít a 
kúpe ďalších zariadení. Uspokojenie 
prípadného zvýšenia dopytu vyriešia 
za nás naši zákazníci – výrobcovia ná-
bytku - lepším využitím svojich kapa-
cít, čo je podľa nás najlepšie riešenie.

Na záver by som poradil, aby firmy 
kupovali len stroje, ktoré im zabezpe-
čia dlhodobo kvalitnú produkciu, nech 
oslovia viac dodávateľov a vyberajú pa-
rametre v poradí kvalita, servis, cena a 
nie naopak.

Ďakujeme p. Ing. Miroslavovi 
Kulhánkovi – konateľovi firmy, 
za poskytnutý článok.

   IW TREND, s.r.o.
   www.iwtrend.sk
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Igor Rybnikár s.r.o., Vrbovce
Dodávka štvorstrannej profilovacej 
a hobľovacej frézy WEINIG 
Powermat 600 – 018 COMPACT 
s podávacím zásobníkom EM 11

Firma bola založená majiteľom Igo-
rom Rybnikárom v roku 1990. Veno-
vala sa prevažne drevosústruženiu, 
ktoré má v oblasti Vrboviec hlboké 
korene, siahajúce až do 18. storočia. 
V roku 1994 začala firma spolupra-
covať s významnými zahraničnými 
nábytkárskymi firmami, ktorým do-
dávala a doteraz dodáva drevené 
sústružené a rezané nohy na skrinko-
vý a sedací nábytok. Tým sa produkcia 
drevených nôh dostala do celého sveta. 

Najdôležitejšími prioritami sú kvalita, 
primeraná cena a dodávky just in time. 
Základným cieľom do budúcnosti je spo-
kojnosť zákazníkov, serióznosť v pod-
nikaní a koncepčný rozvoj so zacho-
vaním dobrého mena firmy. 

Ing. Peter Tomko, Nábytkové 
stolárstvo Tomko, Bratislava
Dodávka olepovacieho stroja 
HOLZ HER Sprint 1329

Spoločnosť sa od roku 1989 venuje vý-
robe interiérového nábytku na mieru z 
laminovaných alebo dyhovaných do-
siek. Je partnerom pri výrobe nábytku 
pre kancelárie, obchody, reštaurácie, 
bussiness centrá, súkromných klien-
tov alebo špecializované zariadenia. 

Krédom fungovania je vysoká kvalita
prevedenia a seriózny prístup, vďaka 
ktorým sa jej darí budovať dlhodo-
bé partnerstvá. Dodávky spoločnosti 
začínajú od architektonického návrhu, 
cez výrobu, dodávku a montáž až po 
servis a poradenstvo.

MARUNA s.r.o., Terchová
Dodávka automatickej omietacej 
a rozmietacej píly RAIMANN 
VarioRip 310m – s 2 pohyblivými 
hriadeľmi a softwarom pre šírkovú 
optimalizáciu

Spoločnosť MARUNA s.r.o. je na trhu
dlhodobo etablovaná značka kvality. 
Svoj výrobný program rozdeľujú do nie-
koľkých sekcií.
 
DREVOVÝROBA
Patrí medzi základné výrobné komodity. 
V rámci drevovýroby stavajú na zákaz-
ku drevodomy, zrubové domy, zrubo-
vé chaty, zrubové chalupy, sendvičové 
domy, chalupy, chaty, záhradné altán-
ky, záhradné sedenia a ďalšie výrobky 
z dreva.

SPRACOVANIE DREVA
V rámci spracovania dreva zabezpeču-
jú rezivo vo všetkých dĺžkach a rozme-
roch, krovy, drevené obklady, zrubové
obklady, tatranský profil, laty a dosky
všetkých rozmerov a dĺžok. 

.
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reportáž z prevádzky

SIMON INTERIÉR 
Rodinná tradícia spojená s modernizáciou

Firma sa zameriava na výrobu interié-
rov, kde nosným prvkom je drevo a z 
neho vyrobené polotovary a lisované 
veľkoplošné materiály s drevnými dyha-
mi. Firma Simon sa zameriava na výro-
bu tradičného nábytku a aj na výrobu 
moderného nábytku. Okrem výroby 
nábytku ponúka aj služby pre stolárov – 
porez a olepenie a morenie a lakovanie.

S vedomím, že vysoká kvalita výrobkov 
je čoraz žiadanejšia,  firma  Simon kladie 
dôraz na kvalitnú technológiu. Pre porez 
materiálu používa firma formátovaciu 
pílu Martin, model T60 Classic. Toto 
bola jedna z prvých väčších investícii do 
technológie vo firme Simon. Formáto-
vacou pílou od firmy Martin je v procese 
výroby zabezpečená najvyššia presnosť 

Firma Simon interiér s.r.o. so sídlom v Bratislave 
vznikla v roku 2005 s cieľom poskytnúť svojim 
zákazníkom komplexné služby v oblasti zariaďovania 
interiéru a exteriéru stolárskymi výrobkami. Firma 
nadväzuje na vedomosti a skúsenosti získané dlhoroč-
nou praxou a tradíciou stolárskej výroby rodiny Simon.

narezania dielcov, od ktorých násled-
ne pokračuje ďalej výrobný proces.

V roku 2013 firma kúpila olepovací 
stroj HOLZ-HER UNO 1302 a kolíko-
vací stroj od firmy Martin TD 021. 
Jedným z hlavných dôvodov, prečo sa 
firma rozhodla pre kúpu olepovacieho 
stroja HOLZ-HER, boli skúsenosti s tou-
to značkou, nakoľko dlhé roky olepo-
vali na HOLZ-HER-i v inej firme, ktorá 
mala presne tento stroj vo svojej diel-
ni. Dokúpením kolíkovacieho stroja od 
firmy Martin sú všetky technológie vo 
firme Simon od firmy Král Žilina. Tento 
fakt má výhodu hlavne v servise stro-
jov. Všetky stroje sú pod dohľadom au-
torizovaného servisu firmy Král Žilina. 
Oproti stavu pred kúpou technológie 

v 2013 je firma sebestačná v olepova-
ní. Taktiež výrobná kapacita pri kolí-
kovaní nábytkových dielcov je oveľa 
vyššia a presnosť je neporovnateľná so 
stavom pred kúpou. V budúcnosti sa 
chce firma Simon zamerať hlavne na 
posilnenie výroby lakovaných dielcov a 
výrobkov s vyššou pridanou hodnotou. 

Ďakujeme 
p. Petrovi Simonovi – konateľovi firmy, 
za poskytnutý článok.

   Simon Interiér, s.r.o.
   www.sinterier.sk
   Sídlo: Riazanská 33, Bratislava

Vytvárame budúcnosť

Nástroje a nástrojové systémy pre strojné trieskové obrábanie 
materiálov na báze dreva, plastov a neželezných kovov

Technické novinky

Zarovnávacia hlava WhisperCut Hlava pre drevostavby HeliCut

Pílový kotúč VectorCut

Zdvojená škrabka na hrany

Povlakové žiletky PofiCut

Dielce s vysokým leskom 
opracované dvojitou škrabkou Leitz

Leitz-nástroje, s.r.o.
Pražská 33
811 01 Bratislava
Slovenská republika

e-mail: leitz@leitz.sk
tel: +421/2/52620024
fax: +421/2/52491218
internet: www.leitz.org
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