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editorial / obsah

Vážené dámy a páni,

ja a moji spolupracovníci,
Samuel Faško a Martin Kačerík, sme 
hrdí na to, že sa Vám môžeme dnes 
poďakovať za 20 ročnú prejavenú 
dôveru a spoluprácu. 

Moje meno KRÁL som spojil s kvalitou, 
zodpovednosťou a službou pre Vás.
Ďakujem za Vašu dôveru.

Pavol Král
Zakladateľ Král, s.r.o., Žilina
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Zo života spoločnosti 

Predstavenie spoločnosti

Spoločnosť KRÁL s.r.o. so sídlom v Žiline 
bola založená v roku 1992. Naším hlav-
ným obchodným zameraním je predaj a 
servis drevoobrábacích a nábytkárskych 
technológií od špičkových svetových vý-
robcov. Dôraz kladieme hlavne na spra-
covanie a opracovanie masívneho dreva 
a veľkoplošných materiálov. Súčasťou 
nášho portfólia je predaj a servis drevo-

Servis a partneri
NA SLOVENSKOM TRHU SME PARTNEROM FIRIEM: 

NALADÍME
VÁS
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automatizáciu a mechanizáciu do výrob-
ných procesov. Cieľom našej spoločnosti 
je rozvíjať a posilňovať vedúcu pozíciu 
na slovenskom trhu. Uplatňujeme aktív-
ny prístup k servisným službám, ktoré 
umožňujú našim klientom prijímať efek-
tívne rozhodnutia, pomáhajú im presadiť 
sa na domácich aj svetových trhoch a 
chránia výrobu pred možnými stratami.

obrábacích nástrojov. Sme autorizova-
ným partnerom skupiny WEINIG, ktorá je 
svetovým lídrom v oblasti technológií na 
opracovanie masívneho dreva a výrob-
cov HOLZ-HER a MARTIN, dodávateľov 
strojov na spracovanie veľkoplošných 
materiálov. Poskytujeme pokrokové a 
efektívne riešenia pre drevospracujúce a 
nábytkárske firmy. Pomáhame zavádzať 
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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

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

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

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 

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



Firma Microtri s.r.o., Bratislava vznikla v období veľkých 
spoločenských zmien, v roku 1989. Dnes zamestnáva 
cez 300 ľudí v troch fabrikách. Jej majiteľ a konateľ, 
rešpekt vzbudzujúci muž s cudzím prízvukom, 
pán Miroslav Zečevič, nám ochotne odpovedal na 
otázky ohľadom minulosti, prítomnosti a budúcnosti.

rozhovor
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BUDÚCNOSŤ VIDÍM 
V NOVÝCH TECHNOLÓGIÁCH

Mohli by ste nám priblížiť firmu 
Microtri? Začiatky, súčasnosť...
Firma Microtri vznikla v období veľkých 
spoločenských zmien, v roku 1989. 
Postupne vznikali pobočky v Sarajeve, 
vtedy ešte Juhoslávia, dnes Bosna a Her-
cegovina, v roku 1991 nasledovali firmy 
v Rakúsku - Viedeň, Slovensku - Brati-
slava, Srbsku - Belehrad. Microtri bola 
zo začiatku obchodná spoločnosť. Od 
začiatku 90-tych rokov sme rozširovali 
našu sieť obchodných partnerov, od Ta-
lianska, Nemecka cez viaceré európske 
štáty, až na ďaleký východ, Čínu, Hong 
Kong a Japonsko a taktiež do USA.  Po-
stupne vznikla potreba vlastných pre-
vádzok, aby sme zabezpečili plynulé do-
dávky našim obchodným partnerom. V 
roku 1996 bol postavený závod, investí-
cia na zelenej lúke, v obci Dolný Oháj na 

Slovensku. Nasledoval závod na spraco-
vanie guľatiny a následne odkúpením 
bývalej najväčšej štátnej píly v Srbsku 
v Kraljeve sme sa dostali na aktuálny 
počet vlastných fabrík – 3, a tým pá-
dom ku kompletnej kontrole nad celým 
procesom spracovania bukovej hmoty, 
od guľatiny, cez parenie, sušenie, spra-
covanie reziva, až po náš finálny výro-
bok-  bukovú špárovku priebežnú a cin-
kovanú. Dnes Microtri zamestnáva cca 
300 zamestnancov, z toho 250 v Srbsku 
a 50 na Slovensku. Technológia začína 
pásovými pílami na porez guľatiny, cez 
5 paričiek,16 sušiarenských komôr s ka-
pacitou mesačného sušenia 2000 m3. V 
prevádzke, kde spracúvame rezivo, sme 
vybavení viackotúčovými rozmietacími 
pílami (okrem iných aj Raimann - Wei-
nig Group), linky na hobľovanie ( okrem 

iných Weinig Unimat 500) a optima-
lizačnou linkou. V procese výroby špá-
rovky, ako cinkovanej, tak aj priebežnej, 
používame najmodernejšie technológie, 
vrátane Weinigových hobľovacích auto-
matov a linky na lepenie dreva Dimter 
Profipress 4500-T. 
Sme dodávateľom veľkému počtu vý-
robcov masívneho nábytku a masívnych 
schodíšť takmer v každej krajine Európ-
skej únie. Náš výrobný program je za-
meraný na dodávku dielcov z lepeného 
bukového masívu - polotovarov, či vo 
forme špárovky alebo aj iných lepených 
prvkov tak, aby sme nášmu odberateľo-
vi minimalizovali potrebnú prácu na do-
končenie finálneho výrobku. Rozumie 
sa tým dodávka just in time, a to podľa 
presnej špecifikácie a potreby odbera-
teľa. Našim okrajovým výrobkom sú aj 
RUF brikety, ktoré predávame tak doma 
na Slovensku, ako aj do iných krajín 
EÚ.

Kedy ste pociťovali nutnosť investícií 
do technológií?
Asi ako každá firma, ktorá začala vývoj s 
veľmi skromnými finančnými prostried-
kami, a dá sa povedať od absolútnej 
nuly, tak aj naša spoločnosť prechádzala 
vývojom, a tým aj nákupom technológií 
od jednoduchých stolárskych mašín, až 
po súčasnú modernú priemyselnú tech-
nológiu. Prechod k moderným techno-
lógiám vyvolala potreba zvyšovania pro-
duktivity práce, vzhľadom na neustále 
zvyšovanie vstupných nákladov, a záro-
veň obrovskou konkurenciou a veľkým 
tlakom na ceny na trhoch. Myslíme si, 
že je to jediná možná cesta, ktorá vý-
robkom z našich krajín umožní zostať 
zaujímavými a potrebnými tak na eu-

rópskom, ako aj na celosvetovom trhu. 
Zákonite, investovaním do nových tech-
nológií zvyšujeme kvalitatívnu úroveň 
našich výrobkov, čo je taktiež neustála 
trhová požiadavka. Pri tom nesmieme 
zabúdať na základné prírodné zákony a 
ochranu našich lesov a našej prírody, a 
z toho dôvodu sme od roku 2010 no-
siteľom FSC 100% certifikátu, a to vo 
všetkých našich výrobných závodoch. 

Ako prebiehal proces výberu dodáva-
teľa nových technológií a aké hlavné 
kritériá ste si stanovili?
K procesu výberu dodávateľa nových 
technológii pristupujeme veľmi detailne 
a kladieme dôraz na spoľahlivosť dodá-
vateľa. Okrem samozrejmých prvotných 
faktorov, akými sú kvalita technológií, 
cena, dodacia lehota a referencie výrob-
cu technológií, jedným z rozhodu-
júcich faktorov je predajca a záručný a 
pozáručný servis na území Slovenskej 
republiky. 

Čo nová technológia priniesla 
s odstupom času?
Na túto otázku sa nedá odpovedať jed-
noznačne. Niektoré nové technológie 
nahrádzajú staršie, menej výkonné, na 
druhej strane niektoré technológie sú 
úplne nové v našej spoločnosti a tým 
pádom vznikol  nový výrobok. Zákla-
dom je zvýšenie produktivity práce, zá-
roveň veľmi dôležitý je prínos vo forme 
vyššej kvality finálneho výrobku, mož-
nosť rozšírenia sortimentu výrobkov a 
nezanedbateľné sú znížené energetické 
náklady. 

Aká bola a je spolupráca 
s dodávateľom? (pozn. firma Král)

S firmou Král sa poznám ešte z minu-
lého storočia, naše obchodné prepo-
jenie sa datuje od roku 1996. Jedným 
zo základných prvkov, ktoré si vážim, 
je výborná komunikácia. Všetky skupi-
ny kritérií, o ktorých som vyššie hovoril, 
a ktoré sú pre nás dôležité pri nákupe 
nových technológií, sú vo firme Král na 
vysokej úrovni. Vážim si angažovanie a 
organizáciu ciest na výstavy, do výrob-
ných závodov a referenčných firiem,  
ktoré už vlastnia podobné alebo rovna-
ké technológie. Tiež priateľské a záro-
veň profesionálne prostredie vo firme 
Král a v sieti výrobcov, ktoré firma Král 
zastupuje na slovenskom trhu. Dôležitá 
je štruktúra oddelení  vo firme Král, či sa 
jedná o obchodné oddelenie, účtovné, 
technikov, ktorí vykonávajú montáž a 
zaškolenie a následne záručný, pozáruč-
ný servis a predaj náhradných dielov a 
nástrojov. Dôležitým faktom je, že moji 
kolegovia z firmy vedia presne, s kým 
môžu riešiť svoj problém tak, aby nebol 
ohrozený výrobný proces v našej firme.
Vnímam firmu Král ako spoľahlivého 
dodávateľa, kde nákupom technoló-
gie nekončí, ale práve začína dlhodobý 
proces spolupráce a starostlivosti o zá-
kazníka. Firma Král je príjemným mies-
tom, kde sa veľmi rád vždy vraciam, 
stretávam s celým kolektívom na čele s 
p. Králom osobne.

Naša posledná otázka: kde sa 
vidíte v budúcnosti?
Verím, že práve neustálym zlepšovaním 
výrobnej technológie budeme dôležitým 
hráčom na trhoch celej Európy aj mimo 
nej aj v nasledujúcich rokoch. Vnímame 
záujem spotrebiteľov našich výrobkov o 
dlhodobú spoluprácu práve s firmami, 

ktoré majú pod kontrolou celý proces 
spracovania od guľatiny až po finálny 
alebo možno lepšie povedané, polofinál-
ny výrobok. Som pevne presvedčený,  že 
záujem o výrobky stavebného stolárstva 
bude stále na vysokej úrovni. Našou 
a mojou dennodennou domácou úlo-
hou je zvyšovať konkurencieschopnosť 
a tým pádom zaručiť, aby naša firma v 
horizonte 5 až 10 rokov aj naďalej hrala 
dôležitú rolu v oblasti spracovania drev-
nej hmoty. Myslím si, že najdôležitejšie 
je udržanie všetkých zákazníkov a pos-
tupné rozširovanie portfólia výrobkov. 
Preto bude dôležité pracovať na vý-
robkoch s vyššou pridanou hodnotou, 
čím podporíme rast vlastných firiem a 
zároveň aj celého spoločenstva. Celo-
svetová kríza, o ktorej sa veľa rozpráva, 
prináša ťažkosti, ale zároveň núti nás, 
výrobné spoločnosti, byť stále ostražití a 
neustále pracovať na zvyšovaní úrovne 
výrobkov, servisu pre zákazníka a zvy-
šovaní produktivity práce. Preto moja 
odpoveď na Vašu poslednú otázku je:  
vidím sa na trhoch s pevnou pozíciou 
a nohami pevne na zemi šetrením ná-
kladov a neustálym investovaním do 
nových technológií.

Ďakujeme za rozhovor.

   Microtri Bratislava s.r.o.
   www.microtri.sk
   Sídlo: Seberíniho 1, Bratislava



Jeden z našich tohtoročných seminárov, 
DREVÁRSKY DEŇ, sme usporiadali aj v spolupráci 
s firmou KARPIŠ NÁBYTOK. Vysokokvalitné pro-
dukty so skvelým dizajnom nesú na svojich etiketách 
meno majiteľa firmy, pána Alojza Karpiša, 
s ktorým sme sa porozprávali.

NAŠA CESTA 
MÁ SPRÁVNY SMER

rozhovor

Mohli by ste nám v stručnosti predstaviť  
Vašu spoločnosť, začiatky a vývoj?
Napriek tomu, že som absolvoval che-
mickú priemyslovku, mojim osudom sa 
stalo drevo, a to najmä vďaka otcovi, pri 
ktorom som získaval prvé skúsenosti s 
prírodným materiálom a pri ktorom som 
si vybudoval pevný a úprimný vzťah k 
nemu. Moje začiatky sa spájajú s rokom 
1992, kedy som sa rozhodol spolu s 
dvomi spolupracovníkmi založiť si sto-
lársku výrobu. V tom čase boli v Ne-
mecku populárne  konferenčné stolíky s 
aplikáciou keramickej dlažby na vrchnej 
doske a my sme sa  pokúsili tento trend 
zachytiť v našej výrobe. Vyvinuli sme asi 

tri modely a ponúkli sme ich viacerým 
prievidzkým predajniam. Stolíky zožali 
veľký úspech medzi zákazníkmi, a to nás 
povzbudilo do ďalšej činnosti. O rok, či 
dva, sme rozšírili program o veľké jedá-
lenské stoly a tomuto produktu sa ve-
nujeme dodnes.
K významnému momentu vo vývoji 
spoločnosti došlo asi pred desiatimi rok-
mi, kedy sme boli oslovení hneď dvo-
ma obchodnými partnermi, venujúcimi 
sa vývozu. Od toho času možno kon-
štatovať postupne sa zintenzívňujúcu 
orientáciu na export predovšetkým do 
Nemecka a Švajčiarska. Dnes môžem 
konštatovať, že objednávky zo zahra-

ničia sú dlhodobé, pravidelné a majú 
stúpajúcu tendenciu, čo má, vzhľadom 
na slabnúcu kúpnu silu domácej spotre-
biteľskej verejnosti, určitú mieru istoty a 
nádeje na perspektívnu budúcnosť. 

Čo bolo hlavným podnetom 
na investovanie do technológií na 
spracovanie dreva?
Začínali sme v dielni, ktorú sme si svoj-
pomocne vybudovali pri našom rodin-
nom dome, no rast výroby, umiestnenej 
tak blízko rodiny, priniesol problémy 
súvisiace s výrobou a dopravou, keďže 
rodinu trápila najmä strata súkromia. 
Preto sme využili možnosť a pomocou 

úveru sme si zaobstarali pozemky, nás-
ledne sme staré budovy nahradili novo-
stavbou, vyhovujúcou špecifickým ná-
rokom prevádzky. Počas dvadsaťročnej 
existencie sme museli niekoľkokrát riešiť 
aj otázku technologického vybavenia. 
Zdá sa až neuveriteľné, že prvé výrob-
ky vznikli aj vďaka starému stavebnému 
cirkuláru...Do nového areálu sme vstu-
povali už s talianskými strojmi, koré sme 
v minulom a tomto roku vymenili za 
spoľahlivejšie nemecké. Postupne sme 
zaobstarali CNC Holz Her Uni Master 
7226, širokopásovú brúsku WEBER 
LCE 1350 a v tomto roku kartáčova-
cí stroj BRAUN Rustika 1200 LN 
2 a štvorstrannú hobľovaciu frézu 
WEINIG POWERMAT 600.

Ako prebiehal výberový proces na nové 
technológie? Čo boli hlavné kritériá?
Výberový proces prebiehal klasickým spô-
sobom, zberom ponúk z trhu a násled-
ne porovnávaním. Sústredili sme sa na 
spoľahlivé nemecké výrobky so stabilnou 

značkou. V súčasnosti teda disponujeme 
kvalitným a stabilným zázemím, v kto-
rom pôsobí päťdesiat zamestnancov.

Ako vidíte svoju budúcnosť?
Dopyt po našich výrobkoch potvrdzuje, 
že cesta, ktorou sme sa kedysi na za-
čiatku vybrali, má správny smer. Aj v 
súčasnosti vidím viacero spôsobov ďal-
šieho možného rastu firmy. Budúcnosť 
teda považujem za otvorenú, uvidíme, 
ako sa bude vyvíjať situácia na európ-
skych trhoch. K spokojnosti mi bude 
postačovať, ak nás neohrozia žiadne 
nepredvídateľné komplikácie, a najmä, 
ak budeme všetci zdraví.

Ďakujeme za rozhovor.

   KARPIŠ NÁBYTOK s.r.o., Prievidza
   www.karpis.sk
   Sídlo: Na nádvorí 15, Prievidza
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NAŠE REALIZÁCIE 
Brúsne systémy WEINIG: viac flexibility a nezávislosti

informačný článok

NAŠE REALIZÁCIE:

Swedwood Jasná, Závažná Poruba, 

dodávka WEINIG Rondamat 960

DOKA DREVO Banská Bystrica, 

dodávka WEINIG Rondamat 980

Rondamat 960Rondamat 980
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HRANIPEX a.s., Sučany
POTEŠENIE NA NAŠEJ HRANE

Nič nerežte a nič neriešte...

Pretože my vám narežeme hrany v akejkoľvek šírke až do celej šírky rolky

Mgr. Michal Blizniak
predseda predstavenstva

HRANIPEX, a.s.
Sídlo: Hlavná 1958, 038 52 Sučany
Činnosť od: 04.04.2001
Viac info na: www.hranipex.sk

materiálu, nie vždy je možné vo vlast-
ných technologických podmienkach 
vyhovieť stále náročnejším zákazníkom. 
Práve v tomto prípade je pre vás vý-
hodné využiť našu novinku. Napríklad: 
budete potrebovať 25 m, dekor HD 
283704 orech aida v rozmere 36x2. 
Tento rozmer nie je zaradený v Expres 
kolekcii, ale my vám požadovaný roz-
mer aj v tomto minimálnom množstve 
dokážeme dodať za 7 – 10 dní, preto-
že ho narežeme z rozmeru 42x2, ktorý 
patrí do štandardnej rozmerovej ko-
lekcie. Narežeme pre vás rôzne hrúbky 
ABS hrán od 0,45 až do 2 mm už od 
10 m, akrylové hrany, vrstvené dyhové 
hrany už od 50 m, tenké dyhové hrany 
s flisom už od 200 m a samozrejme aj 
laminované hrany bez lepidla od 100 
bm. Minimálna šírka narezanej hrany je 
5 mm, maximálny požadovaný rozmer 
môže byť 115 mm.

Snažíme sa reagovať na nové technoló-
gie na svetovom trhu a jednou z naj-
väčších noviniek posledných mesiacov 
je olepovanie nábytkových dielcov po-
mocou laserového olepovania. Zakúpe-
ním špeciálneho nanášacieho stroja 
sme aktívne vstúpili do sveta laserových 
hrán. Aplikovaním funkčnej vrstvy na 
akúkoľvek ABS hranu z našej expres ko-
lekcie získame produkt pre olepovanie 
technológiou laser tech. Použitie lasero-
vej technológie znamená zefektívnenie 
spôsobu práce, zníženie prevádzko-
vých nákladov s dosiahnutím špičkovej 
kvality. Pri olepení laserom je prechod 

Pokojne si sadnite a sledujte nás. S nami 
nemusíte nič rezať ani nič riešiť. Radi 
by sme vám predstavili naše novin-
ky. Vieme, že pre každého zákazníka 
je najdôležitejšie mať si z čoho vyberať,
preto si zakladáme na širokom sortimen-
te špičkových výrobkov a tiež širokej po-
nuke služieb, ktoré k nám neodmysliteľ-
ne patria. V priebehu letných mesiacov 
sme dokončili inštaláciu novej rezačky, 
ktorá nám umožní narezať pre vás hra-
nu v skutočne minimálnom množstve. 
Nová rezačka prereže akúkoľvek hranu 
z Expres kolekcie na vami požadovaný 
atypický rozmer. V každodennej práci 
v stolárskej dielni sa často stretávate 
s požiadavkou na olepenie zdvojeného 

medzi hranou a doskou voľným okom 
neviditeľný. Naše skúšky v zahraničí 
potvrdzujú odolnosť voči vlhku a teplu 
na 100% a celý pracovný proces sa po-
užitím technológie výrazne urýchli.

Pri olepovaní najčastejšie používanými 
technológiami, vo veľkých výrobných 
spoločnostiach alebo v menších sto-
lárskych dielňach sa stretávame s pro-
blematikou hrubej vrstvy lepidla medzi 
LDTD a nábytkovou hranou. Pre minima-
lizáciu špáry sme zaradili do našej ponu-
ky tri nové produkty lepidiel spoločnosti 
JOWAT. V transparentnom prevedení 
lepidlo na báze EVA 10280.95, v natur 
prevedení lepidlo na báze PO (polyole-
fin) 237.10 a biele tavné lepidlo na báze 
PO 237.11 (polyolefin). Navštívte nás 
v našom stánku číslo 2 v pavilóne M1 v 
rámci výstavy Lignumexpo+Les a MNS 
od utorka 02.10. do piatku 05.10.2012. 
Bude tam pre vás celý obchodný tím. 
Zoznámime vás s novinkami v oblasti 
lepidiel a čistiacich prostriedkov. Uvidíte 
názornú ukážku toho, čo znamená po-
jem identická hrana, a prečo je dôležité, 
aby celkom splynula s doskou.

Drevený vzor

Profilový výkres

Profilová šablóna

Blanketa

Nožová hlava

 

Séria RONDAMAT od spoločnosti WEINIG 
je program nástrojových brúsok prispô-
sobený individuálnym nárokom a pod-
mienkam. Umožňuje dosiahnuť mimo-
riadnu presnosť pri obrábaní mäkké-
ho i tvrdého dreva, MDF alebo plas-
tov.Vďaka nožovým hlavám WEINIG sa 
získava flexibilita a nezávislosť, pretože 
si svoje profilové nože môžete vyrábať 
sami. Rýchle, bezproblémové, výhodné a 
bez čakania. To platí pre každú zákazku, 

každú sériu a každý individuálny profil.
Behom  niekoľko málo pracovných kro-
kov získate za veľmi krátku dobu svoj 
profilový nástroj pripravený k použitiu. 
Podľa výkresu alebo profilu, ktorý máte 
k dispozícii, si zhotovíte profilovú šabló-
nu v mierke 1:1. Podľa nej vyprofilujete 
za niekoľko minút na Rondamate blan-
ketu. Pomocou príslušných brúsnych 
kotúčov je možné vyrábať a brúsiť nože 
HSS, stelit alebo nože z tvrdokovu.
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RASTIEME V ETAPÁCH
rozhovor

Spoločnosť PRO POPULO PP a.s. so sídlom
v Poprade vznikla v roku 2000 a predstavuje priemy-
selný komplex podnikajúci v oblasti píliarskej výroby 
a obchodovania s drevnou hmotou, cestovného ruchu 
a prenájmu bytových a nebytových priestorov. 
Rozhovor nám poskytol pán Ing. Peter Slimák, 
prokurista a riaditeľ spoločnosti.

Aká je história prevádzky v Levoči?
Prevádzka v Levoči je bývalým závodom 
Piloimpregny. Pro Populo ju kúpila vo 
veľmi zlom stave v roku 2003. Levočská 
píla bola zameraná na spracovanie ihlič-
natej guľatiny. Výroba prebiehala na šty-
roch gátroch. Do súčasnej podoby sme 
podnik dostali vo viacerých etapách. V 
prvej etape sme museli podnik dostať 
zo zlej ekonomickej situácie. Po etape 
revitalizácie sme začali s modernizáciou 
prevádzky. Postavili sme manipulačnú 
linku na guľatinu, kapovaciu stanicu 
na rezivo a kompletne zrekonštruova-
li skladovacie priestory. V tretej etape 
sme sa venovali zhodnocovaniu našej 
produkcie. Postavili sme sušiarne a ko-
tolňu. Máme dnes 200 m3 sušiarenskej 
kapacity a kotolňu pre účely sušenia aj 
vykurovania našich priestorov. Súčasťou 

SPOĽAHLIVÉ 
STROJE PRE FIRMY, ktoré vedia, čo chcú: HOLZ-HER

Firma INNA - Vranov nad Topľou vznik-
la v roku 2000. Zakladateľ a majiteľ 
firmy, pán Ján Kaščák, predtým dlhé 
roky pracoval ako stolár v iných fir-
mách v regióne. 
Na otázku, čo ho viedlo k založeniu vlast-
nej firmy odpovedal: Po rokoch praxe 
som videl nedostatky vo firmách, v kto-
rých som robil a rozhodol som sa založiť 
vlastnú firmu, kde už som presne vedel, 
čo zákazník očakáva, čo mu ponúknuť, 
aby som uspokojil jeho potreby . 
Od začiatku sa firma INNA venovala 
výlučne len výrobe nábytku z lamino-
vanej drevotriesky. Vyrábala kuchyne, 
vstavané skrine a rôzny iný atypický 
nábytok. Vo firme, kde pracovali na za-
čiatku traja pracovníci na jednoduchých 
strojoch, je dnes zamestnaných 15 ľudí, 
ktorí obsluhujú moderné, počítačom ria-
dené stroje. Hlavný zlom prišiel v roku 
2007, kedy  bola prvá väčšia investícia, 
a to kúpa olepovacieho stroja HOLZ-
-HER. Od tohto času firma INNA začala 
ponúkať okrem výroby nábytku aj iné 

služby, ako je predaj a porez a olepenie 
materiálu pre stolárov v okolí Vranova 
nad Topľou.  
Začiatkom roku 2012 sa vo firme inšta-
lovalo nárezové centrum HOLZ-HER, 
model CUT 6010 na porez veľko-
plošných materiálov. Pán Kaščák svoje 
rozhodnutie o investícii okomentoval 
nasledovne: Potrebovali sme zvýšiť ka-
pacitu a kvalitu rezania veľkoplošných 
materiálov. Do úvahy pripadala len 
kúpa nárezového centra. O klasickej 
„formátke“ som veľmi ani neuvažoval, 
nakoľko pri klasickej formátovacej píle 
je prepojenie kancelárie a stroja nemož-
né.  Na nárezovom centre sa mi páčila 
jednoduchá obsluha stroja len jedným 
pracovníkom. Rozhodoval som sa mezi 
niekoľkými dodávateľmi, ale nakoniec 
som sa rozhodol pre stroj značky HOLZ-
-HER, nakoľko mám už olepovací stroj 
a som s ním spokojný. Veľmi ma oslovil 
aj software na tomto nárezovom cen-
tre. Po ôsmich mesiacoch používania 
tohto stroja môžem len konštatovať, že 

reportáž z prevádzky

splnil moje očakávania. Inštalácia a za-
školenie, aj napriek zložitosti stroja, pre-
behli veľmi rýchlo a jednoducho. Stroj 
sme naplno začali využívať už hneď od 
samotnej inštalácie. Stroj okrem iného 
nezaberá veľa miesta vo výrobe a nie je 
ani náročný na energie. Kvalita a rých-
losť  rezania je neporovnateľná oproti 
rezaniu na formátovacích pílach. Teraz 
dokážeme zákazníkovi dodať a namon-
tovať kuchynskú linku na mieru už do 
troch týždňov, čo predtým neprichádza-
lo ani do úvahy. 
A kde sa vidí pán Kaščák o najbližších 5 
rokov? Plánujem vyrábať nábytok len z 
laminovanej drevotriesky a dyhy. Žiadny 
masív, žiadne schody. Chceme sa zame-
riavať na kvalitnú výrobu kuchýň , vsta-
vaných skríň a atypických nábytkov. 

   INNA - Ján Kaščák
   Sídlo: Budovateľská 1300/63, 
   Vranov nad Topľou 
   www.inna.sk

investície bolo aj silo na piliny, ktoré tu do-
vtedy nebolo a aj z hľadiska environmen-
tálnej ochrany to bol nevyhnutný krok.

Kedy ste začali uvažovať o výrobe 
obkladov?
Bolo to v roku 2010. Chceli sme ďalej 
zhodnotiť rezivo v nie príliš priaznivej si-
tuácii, a to nielen v oblasti spracovania 
dreva, ale prakticky všetkých hospodár-
skych oblastiach. V tom čase prebiehala 
štvrtá etapa rozvoja firmy, kúpili sme 
rozmietaciu pásovú pílu Braun Canali 
a štiepkovač a uvažovali sme o ďalšom 
kroku. Mali sme možnosť využiť kapaci-
ty existujúcich výrobných hál, mali sme 
suché rezivo, výroba obkladov bola lo-
gické pokračovanie. V roku 2010 sme 
začali mapovať situáciu na trhu, v roku 
2011 sme pripravili výrobné priestory 

a definitívne rozhodli o zámere zriadiť 
túto výrobu. Koncom roka 2011 sme 
vybrali technológiu a v apríli 2012 sme 
spustili výrobu.

Rozhodli ste sa pre spoluprácu s firmou 
Král a Weinig. 
Zámeru vyrábať drevené obklady sme sa 
venovali od roku 2010. Na technológie 
nás naviedli naši potenciálni odberatelia. 
Definitívne rozhodnutie sme urobili po 
výstave Ligna Hannover v roku 2011, kde 
nám bol na výstave stroj predstavený.

Podľa akých kritérií ste vyberali 
dodávateľa?
Zaujímali sme sa hlavne o kvalitu, 
meno, prezentáciu firmy. Stroj Weinig 
Unimat 500 sme brali ako osvedčený 
profilovací automat. Nakoniec, referen-
cie na Slovensku a v Európe hovorili v 
prospech strojov Weinig. Potom sme 
hľadali firmu, ktorá to celé zrealizuje. 
A to bola firma Král, ktorá Weinig za-
stupuje na Slovensku. 

Ako vidíte budúcnosť firmy Pro Populo?
V oblasti výroby profilov sa chceme ďalej 
rozvíjať. Náš cieľ je dostať sa na produk-
ciu 500 m2 profilov za deň. Momentál-
ne sú v našom programe pero-drážkové 
profily – tatranský obklad, dlážkovica a 
iné obkladové profily. Ostatné profi-
ly budeme riešiť operatívne. Materiál 
predávame zabalený do fólie, čo už je 
dnes nevyhnutný štandard. Súčasťou 
tejto prevádzky je aj výroba drevených 
brikiet – tak zhodnotíme úplne všetko. 
Obchodné aktivity sú rozbehnuté. Mys-
líme si, že bez tejto výroby by bola pozí-
cia našej firmy veľmi ťažká.
 
Ďakujeme za rozhovor

   PRO POPULO PP a.s.
   www.ppas.sk
   Sídlo: Nám. Sv. Egídia 78, Poprad
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Všetko sa začalo ročným študijným po-
bytom mladého inžiniera Pavla Krála 
v roku 1988 v Nemecku vo firme DIMTER 
- dnes člena skupiny WEINIG. Po ná-
vrate do Česko-Slovenska v predve-
čer nežnej revolúcie tento pobyt jasne 
určil ďalší smer Pavla Krála. Odchod z 
Drevoindustrie priamo k spolupráci s 
firmou DIMTER a neskôr WEINIG ako 
ich zamestnanec. Organizačné zmeny 
vo firme DIMTER zapríčinili, že jedinou 

ĎAKUJEME VÁM 
ZA 20 ROKOV SPOLUPRÁCE 

alternatívou k ďalšej spolupráci bolo 
založiť si vlastnú spoločnosť. V roku 
1992 sa začala písať história firmy Král,  
One - Man - Show v žilinskej gará-
ži. Ťažiskom podnikania bol drevársky 
priemysel. Hlavnými partnermi boli v 
roku 1992 spoločnosti DIMTER, neskôr 
WEINIG, GRECON, RAIMANN. Časom 
pribúdali ďalšie, KATRES, FRIULMAC, 
RUF, MOHRINGER - BRAUN - CANALI, 
BRUKS - KLOCKNER.

Míľniky, ktoré je potrebné spomenúť:

ROK 1994 - kúpená prvá firemná 
budova na Predmestskej ulici v Žiline.

ROK 1995 - začiatok brúsenia a výroby 
drevoobrábacích nástrojov.

ROK 1998 - prvé Predvádzacie centrum.

Rok 2002 - 10 rokov fungovania 
spoločnosti sme oslávili novým logom 
a darom pre Združenie NÁRUČ pre 
zanedbávané a týrané deti  vo forme 
automobilu ŠKODA FABIA.

Rok 2004 - položenie základného 
kameňa a výstavba školiaceho a 
predvádzacieho centra v Žiline, ktoré 
dostalo názov Technologické centrum. 
Od vzniku Technologického centra sa 
tu vystavovalo už viac ako 200 strojov 
a uskutočnilo 80 odborných seminárov 
pre spracovateľov dreva.

Rok 2007 - vstup Samuela Faška a
Martina Kačeríka do spoločnosti v úlohe 
spoločníkov a konateľov firmy. K tomuto 
kroku viedla úspešná dlhodobá spolupráca. 

Rok 2009 - kompletná zmena 
dizajnu spoločnosti a loga. Stanovenie 
nového cieľa a účelu spoločnosti.

Rok 2010 - vstup na trhy s veľko-
plošnými materiálmi, kedy firma 
WEINIG začlenila do skupiny  nemec-
kého výrobcu strojov pre opracovanie 
veľkoplošných materiálov, hlavne pre 
nábytkársky priemysel,  HOLZ-HER.

ROK 2011 - začiatok spolupráce 
s firmami MARTIN a WEBER na Slovensku

ROK 2012 - zastupovanie spoločnosti 
BARBERÁN, LEITZ - partner. Spustenie 
nového CRM vo firme.

Firma Král s.r.o. so sídlami v Žili-
ne a v Bratislave je dnes etablovaná 
ako líder v dodávkach drevárskych a 
nábytkárskych strojov a nástrojov na 
Slovensku. Cieľom budúceho vývoja 
je rozvoj servisu strojov a nástrojov 
a hlavne slúžiť 24 hodín denne svo-
jim zákazníkom.

zo života spoločnosti


