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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 technológií od špičkových svetových výrobcov. Dôraz
kladieme hlavne na spracovanie a opracovanie masívneho dreva a veľkoplošných
materiálov. Súčasťou nášho portfólia je predaj a servis drevoobrábacích nástrojov. Sme
autorizovaným partnerom skupiny WEINIG,

ktorá je svetovým lídrom v oblasti technologií na opracovanie masívneho dreva
a výrobcov HOLZ-HER a MARTIN, dodávateľov strojov na spracovanie veľkoplošných
materiálov. Zastupujeme lídra vo výrobe vyspelých technológií na obrábanie nábytkových dielcov IMA na Slovensku. Technológie
našich dodávateľov sú určené aj na opracovávanie hliníka a plastov. Poskytujeme
pokrokové a efektívne riešenia pre drevo-

Servis a partneri

NA SLOVENSKOM TRHU SME PARTNEROM FIRIEM:

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

spracujúce a nábytkárske firmy. Pomáhame
zavádzať automatizáciu a mechanizáciu do
výrobných procesov. Cieľom našej spoločnosti je rozvíjať a posilňovať vedúcu pozíciu
na slovenskom trhu. Uplatňujeme aktívny
prístup k servisným službám, ktoré umožňujú našim klientom príjmať efektívne rozhodnutia, pomáhajú im presadiť sa na domácich
aj svetových trhoch a chránia výrobu pred
možnými stratami.

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

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

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

IMA (Nemecko) - high-end výrobné linky a
systémy na obrábanie nábytkových dielcov

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

Náš servis
príprava technického zadania pre
zariadenie alebo linku
ekonomická analýza výrobných
procesov

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

vypracovanie ponuky na základe
technického zadania

WEBER (Nemecko) - širokopásové brúsky
na všetky typy materiálov

predvádzacie a školiace centrum
v Žiline

RUF (Nemecko) - briketovacie zariadenia

montáž, servis a školenia pre nami
dodávané technológie

BARBERÁN (Španielsko) - povrchová úprava
dreva a aglomerovaných materiálov

predaj náhradných dielov

Kancelária Žilina
Král s.r.o., Predmestská 83, 010 01 Žilina
Tel.: 041 72 411 52, Fax: 041 72 411 80
E-mail: info@kral-zilina.sk
www.kral-zilina.sk

editorial / obsah
Vážení obchodní priatelia a partneri,
dlho som sa rozhodoval, o čom budem
písať do príhovoru nových Královských
noviniek.
O výstave Ligna Hannover 2015?
O technike?
O inováciách?
O produktivite?
Nakoniec som sa rozhodol, že napíšem
o etickom podnikaní a dnes tak „populárnych“ európskych fondoch.

Na záver dobrá správa - naša spoločnosť, Král, s.r.o. Žilina, nikdy nekradla a
nikdy nebude kradnúť. Spoločne s našimi výrobcami, či už je to Weinig, HolzHer, IMA, Martin, Friulmac, Katres, Ruf,
Vám budeme naďalej navrhovať technické riešenia pre Vaše výroby, zavádzať technické inovácie, robiť kalkulácie
produktivity - tak, aby ste práve vďaka
nim, Vašim schopnostiam a šikovnosti,
boli na trhu úspešní.

Kritériá ako technika, inovácie, produktivita a im podobné pojmy sa cez slovenské okuliare európskych fondov stali
pre mnohých úplne zbytočné. Našťastie
nie pre všetkých a títo skutoční podnikatelia fungujú úspešne aj bez rozkrádania európskych fondov.

Pokiaľ sa budete v budúcnosti uchádzať
o fondy, existuje v našej firme oddelenie, ktoré sa financovaním cez európske fondy zaoberá. Samozrejme, celé to
prebieha transparentne a pracujeme len
s oficiálnymi cenami výrobcov platnými
v Európe.

Vo veľkej väčšine projektov európskych
fondov je hlavným kritériom to, o koľko
percent sú dodávatelia ochotní navýšiť
ceny strojov.

Náš etický postoj k podnikaniu a k práci
s európskymi fondmi jasne deklarujeme
aj svojou účasťou v organizácii Slovak
Compliance Circle (www.slovakcompliancecircle.sk).

Čo je správne? Desať percent, dvadsať,
tridsať, štyridsať? Koľko je dostatočne
veľa?
Pavol Král
Zakladateľ Král, s.r.o., Žilina

Dnes existujú projekty s navýšením o
400% - slovom štyristo percent a viac!
Kam to majstri „fondisti“ dotiahli?
V akej krajine to žijeme a podnikáme?
Komu sa tu na čo skladáme a z akého
dôvodu?
Verím, že každý z Vás si zodpovedá na
tieto otázky sám.

Rád sa s Vami osobne stretnem a porozprávam nielen o technike, inováciách,
produktivite, ale aj o etike v podnikaní
a tak „populárnych“ európskych fondoch.
PS: Pozná niekto jediný prínos eurofondov pre podnikateľské prostredie v
súkromnej sfére? Ja ani jeden.
Pavol Král
Zakladateľ Král, s.r.o., Žilina
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3

predstavenie

IMA Nemecko
- Pokrokové technológie. Individuálne riešenia.
Losgröße -1-Fertigung
alebo Just -in -Time alebo
flexibilné výrobné systémy, to je IMA.

V roku 2014 do nášho portfólia produktov pribudli riešenia od nemeckého
výrobcu technológií na obrábanie nábytkových dielcov a technologického
lídra vo vývoji a realizácii zložitých high-end výrobných liniek a systémov IMA
Nemecko.
Už 60 rokov je IMA technologickým
lídrom vo vývoji a realizácii zložitých
high – end výrobných liniek a systémov v
drevárskom a nábytkárskom priemysle,
ktorý ponúka riešenia pre olepovanie,

stacionárne vŕtanie a dopravné a manipulačné technológie. Hlavnými dlhoročnými
odberateľmi IMA Nemecko sú výrobcovia
kuchýň, kancelárií a montovaného nábytku, taktiež výrobcovia dverí a výrobcovia
nábytkových komponentov atď. Zamestnáva približne 1 000 ľudí po celom svete,
IMA je zastúpená vo viac ako 60 krajinách
sveta. Rovnako ako v sídle firmy v Lübbecke Nemecko, IMA Group má predajné a
servisné miesta v západnej Európe, USA,
Kanade, Singapure a Číne.

Pri neustálom vývoji má IMA na pamäti
3 hlavné ciele, ktoré určujú jej rozvojové
aktivity vo výrobe technológií :
-zvýšenie produktivity výroby
-znižovanie nákladov
-úspora mzdových a servisných nákladov
Od malých samostatných zariadení cez
vysoko-rýchlostné linky, obrábacie centrá a jednotlivé produktové riešenia –
IMA sa snaží vždy vyhovieť špecifickým
nárokom zákazníka – dodávka závisí len
od požiadaviek klienta.

Produktové kategórie
Technológie olepovania
Advantage

Stacionárne technológie pre vŕtanie /frézovanie / olepovanie
BIMA 400 / E / R
BIMA CUT / E
Technológie vŕtania
Transport a manipulácia
www.ima de
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Laser Edging

naša realizácia

SEZAM
– predaj drevárskych výrobkov
Spoločnosť SEZAM, s.r.o., Žilina bola založená v roku 1991. V súčasnosti Sezam
prevádzkuje 12 obchodných stredísk a dodáva takmer kompletnú škálu produktov
pre spracovateľov dreva, výrobcov drevodomov a výrobcov nábytku. V obchodných
a skladových strediskách Košice, Spišská Nová Ves a Žilina poskytuje svojim zákazníkom aj porez veľkoplošného materiálu a v prevádzke v Žiline je táto služba
doplnená aj o olepovanie hrán. Ostatné strediská vedia doplnkovú službu rezania
materiálu odporučiť prostredníctvom kooperujúcich partnerov.
V roku 2014 sa spoločnosť Sezam, s.r.o.
rozhodla zvýšiť kvalitu poskytovaných
služieb olepovania hrán investovaním
do novej olepovačky HOLZ-HER, model
STREAMER 1057.
Olepovačka hrán HOLZ-HER STREAMER 1057 bola už v základnej výbave osadená predfrézom a rožkovacím
agregátom, čo prinieslo zvýšenie kvality a najmä produktivity práce. Vďaka
predfrézu získali vyššiu kvalitu opracovania dielca pred nanesením lepidla a
následným dotlačením pásky na dielec
a vďaka integrovanému rožkovaču, ktorý je schopný pracovať až do výšky 60
mm, veľmi kvalitné zakončenie rohov
na olepovaných doskách.
Okrem uvedených agregátov nová olepovačka navyše ponúka:

• moderný ovládací pult, umiestnený
na otočnom ramene vo výške očí

klopiteľný 0-10° pre možnosť presného
zakrátenia presahu pásky

• zásobník hrán 1903
– prísun hrany v rolkách alebo vo forme
samostatných pásikov, respektíve náglejkov z masívu

• frézovací agregát s možnosťou frézovania do roviny, frézovanie so zošikmením 450 alebo frézovaním rádiusu R2.

• lepidlový agregát GluJet
– s nanášaním lepidla v patrónoch cez
dýzu a pre možnosť rýchlej zmeny farby
lepidla a možnosť použitia PUR lepidiel
bez potreby doplnkovej výbavy stroja
• rýchle nahrievanie lepidla do 3,5 min,
čo umožňuje zníženie energetickej náročnosti výroby a navyše vysokú flexibilitu, pokiaľ sa olepujú nepravidelné
malé série
• kapovací agregát pneumaticky na-

Pri dokončovaní dielcov uvedené zariadenie ešte ponúka:
• rožkovací agregát pre opracovanie rohov do výšky 60 mm!
• rádiusovú cidlinu a plošnú cidlinu
- pre začistenie lepidlovej škáry, vrátane
2 ofukávacích dýz.
Dĺžka stroja je 4,63 m vrátane rožkovacieho agregátu, čo radí tento model
olepovačky do kategórie kompaktných
strojov, ktoré je možné nasadiť do menších a stredne veľkých výrobných prevádzok.
Rýchlosťou nahriatia lepidla do 3,5 min
sú stroje od firmy HOLZ-HER bezkonkurenčné, navyše, pri používaní patrónového lepidla získali možnosť rýchlej
zmeny farby alebo možnosť používania
PUR lepidla pre dosiahnutie minimálnej
lepenej škáry a tým perfektný optický
vzhľad olepenej pásky.

SEZAM, s.r.o., Žilina
www.sezam-za.sk
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rozhovor

europlac, s.r.o., TOPOĽČANY
Samotná komunikácia s dodávateľom bola od začiatku veľmi príjemná a zákaznícky orientovaná.

Výrobná spoločnosť europlac, s.r.o., Topoľčany oslávila v roku 2014 dvadsať
rokov svojej existencie. V roku 1994 Josef Röhr senior odkúpil stolársku výrobu
v Topoľčanoch. Postupne sa investovalo do nákupu nových výrobných technológií a výstavby nových výrobných hál. Hlavným výrobným programom spoločnosti
je od začiatku výroba dyhovaných materiálov a nábytkových dielcov. Pred dvadsiatimi rokmi zamestnávala spoločnosť 40 pracovníkov, v súčasnosti zamestnáva
150 zamestnancov.
Na naše otázky odpovedala konateľka spoločnosti, pani Andrea Bangová.

Ako každá firma, aj Vaša prešla
určitým vývojom.
europlac, s.r.o. sa postupne rozvíjal,
rozširoval sa kmeň zákazníkov. Dôležité míľniky v dvadsaťročnej histórii našej
spoločnosti v bodoch zhrniem takto:
• Odkúpenie jestvujúcej nábytkárskej
fabriky v Topoľčanoch na Slovensku spoločnosťou Röhr GmbH Nemecko v máji
1994
• Prestavba jestvujúcej firmy na výrobcu
dyhovaných materiálov 1994 - 1996
• Založenie spoločnosti Röhr Holding
a prevzatie obchodných podielov spol.
europlac v r. 2002
• Výstavba skladovacej haly IV. r. 2000
- 2001
• Investícia do výstavby výstavného a školiaceho strediska pre 50 osôb v r. 2003
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• Investícia do kúpy UV-lakovacej linky
v r. 2004
• Výstavba haly V. zosadzovňa a sklad
dyhy v r. 2006
• Kúpa 2.zosadzovacieho stroja na dyhy
(lepené špáry) v r. 2010
• Získanie PEFC certifikátu v r.2010
• Získanie FSC certifikátu v r. 2011
• Výstavba výrobnej haly VII. v r.2010
• Kúpa 3. zosadzovacieho stroja na dyhy
(lepené špáry) 2011
• Výstavba haly VIII. r. 2012 / 2013
• Investícia do skladového softvéru na
dyhy r. 2012
• Investícia do výstavby nového vstupu
firmy s výstavou produktov r. 2012
• Kúpa 4.zosadzovacieho stroja na dyhy
(lepené špáry) r. 2013
• Investícia kúpy veľkoplošnej digitálnej
tlačiarne r. 2013

• Získanie ocenenia Interzum Award za
dizajn produktu „Green Blade“
• Získanie ocenenia „Interior Innovation Awards“ za produkty série RUSTICA
2014
• Začiatok vlastnej produkcie krájanej
dyhy r. 2014
• Investícia do softvéru „sklad dýhových zosadeniek s fotografiou“ r.
2014
• Investícia do skladového softvéru doskových nosičov r. 2014
• Investícia do 5-osého CNC obrábacieho centra HOLZ HER ProMaster
7125 r. 2014
V súčasnosti je v europlacu spracovaných denne 25 000 m2 dyhy. Týždenne opustí náš závod 20 kamiónových
zásielok. Zhotovujeme viac ako 2000

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

rôznych produktov vo viac ako 100
rôznych drevinách a na viac ako 30 rôznych diskových nosičoch. Viac ako 200
zákazníkov v 20 krajinách verí vo výkon našich 150 zamestnancov.

s odstupom času?
Zakúpená technológia nám umožnila a
umožňuje zlepšiť servis voči zákazníkom
– skrátením dodacej lehoty pre opracované nábytkové dielce.

Investujete veľa. Aký máte kľúč
na výber dodávateľa, kritéria
na novú technológiu?
Dôležitým kľúčom pri rozhodovaní jecena,
ale i spoľahlivosť dodávateľa a dobré skúsenosti z minulosti. Pretože sme potrebovali rozšíriť kapacitu výroby nábytkových
dielcov, rozhodli majitelia našej spoločnosti
o zaobstaraní nového obrábacieho centra.
Pri nákupe technológie sme sa spoľahli na
nášho dlhoročného dodávateľa drevoobrábacích strojov - HOLZ-HER.

Zhodnoťte prosím spoluprácu s dodávateľom od začiatku komunikácie
po dnešok – z hľadiska ich odbornej
a profesionálnej spôsobilosti.
Pri rozhodovaní a výbere dodávateľa
technológie značnú rolu zohral aj profesionálny prístup personálu spoločnosti a predovšetkým prístup p. Samuela
Faška. Samotná komunikácia s dodávateľom bola od začiatku veľmi príjemná a
zákaznícky orientovaná.

Čo nová technológia priniesla
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Zabezpečenie servisu ako i dodávka náhradných dielov boli doposiaľ bezproblémové, vždy sa nám pracovníci firmy
Král snažili vyjsť v ústrety.
Budúcnosť – kde sa vidíte v horizonte
5 až 10 rokov?
Naša spoločnosť má samozrejme svoje
vízie a plány do budúcnosti, naďalej sa
rozvíjať, byť inovatívny, ponúkať zákazníkom nové produkty a samozrejme poskytovať im k tomu kvalitný servis.
Ďakujeme za rozhovor pani Andrei
Bangovej, konateľke spoločnosti.
europlac, s.r.o., Topoľčany.
www.europlac.com

Ako prebieha zabezpečovanie servisu
a dodávky náhradných dielov?
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reportáž

Výber dodávateľa technológie
zhodnotený dvoma slovami:
HOLZ HER - kvalita, servis.
Spoločnosť FOUR DESIGN FACTORY s.r.o. vznikla na základe rodinného
spojenia, syntézy remeselných zručností stolárskej výroby Stanislava
Regáska a znalostí priemyselného dizajnu a tvorby interiéru Ondreja Bederku.
Myšlienkou spojenia bolo poskytnúť klientom komfort služieb od návrhu
interiéru až po samotnú realizáciu. Zakladateľmi boli Ing. Ondrej Bederka,
Stanislav Regásek a Ladislav Regásek.
Spoločnosť FOUR DESIGN FACTORY
s.r.o. pôsobí na Slovenskom trhu od
16.11.2007 v oblasti remeselnej nábytkárskej výroby, navrhovania a tvorby
interiérov. V súčasnosti má firma vytvorenú stálu klientelu v oblasti Trnavského
a Bratislavského kraja, čo tvorí 90% z
celkového predaja firmy.

- rok 2010-2011: 5 zamestnancov, odkúpenie výrobnej prevádzky o veľkosti 607m2 a dokúpenie skladovacích
priestorov o výmere 400m2, zakúpenie
kompletnej výrobnej technológie na
spracovanie lamina a dýhy: egalizačná
brúska, formátovacia píla, jednoetážový
lis, kolíkovačka, hraňovačka

- rok 2007-2008: firma fungovala v malej garáži v obci Oreské, 1 formátovacia
píla, 2 zamestnanci

- Rok 2011-2012: 7 zamestnancov výrobnej prevádzky, vybudovanie lakovne
a sušiarne

- inovácia procesu spočíva v spôsobe
spojenia papierového voštinového
jadra s krycími vrstvami a následné
olepovanie voštinových dosiek až do
výšky 80mm

- rok 2009-2010: prenájom výrobnej
haly so 607m2 v obci Kátov, 4 zamestnanci, zakúpenie malej olepovačky

- Rok 2013-2014: 9 zamestnancov výrobnej prevádzky, zakúpenie olepovačky hrán HOLZ HER ARCUS 1334, linka

- uvedenie na trh širokého portfólia nábytkárskych sendvičových panelov. Inovácia spočíva v kombinácii konštrukč-
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na výrobu voštinových nábytkárskych
dosiek BARBERAN.
Investície – prečo boli dôležité?
- inovácia výrobkového portfólia /výroba voštinového nábytku/

ných prvkov sendvičového panelu za
účelom vylepšenia vlastností panelu pri
znížení materiálovej náročnosti výroby.
Výber dodávateľa technológie zhodnotený dvoma slovami: HOLZ HER - kvalita, servis.
Plány do budúcnosti.
- inovácia výrobkového portfólia
- kvalita – využívanie moderných
technológií
- investície do technológie
Ing. Ondrej Bederka
konateľ spoločnosti – hlavný dizajnér,
konštruktér, manažér
FOUR DESIGN FACTORY s.r.o., Skalica

www.4df.sk

ELBH - SLOVAKIA spol. s r.o.
20 ROKOV ÚSPEŠNÝCH REALIZÁCIÍ

DRŽITEĽ ČESTNÉHO UZNANIA LIGNUMEXPO- LES ZA DLHOROČNÚ PROFESIONÁLNU ČINNOSŤ
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Nový moderný systém
priniesol plynulejšiu reguláciu
sušiaceho procesu.
Spoločnosť Drevop s.r.o., Dlhé nad Cirochou
vznikla v roku 1992 so zameraním na produkciu
ihličnatého stavebného reziva, reagujúc tak
na stavebný boom v danom období.
Stálym rastom, modernizáciou a investíciami do nových technológií sa stala
spoločnosť v roku 1996 najväčším producentom ihličnatého reziva v objeme
54 000 m3 za rok. Na štyroch rámových pílach zásobovala materiálom
množstvo zákazníkov, najmä v Nemecku, Maďarsku a Grécku. V roku 1999
sa spoločnosť začala orientovať aj na
produkciu listnatých, hlavne bukových
prírezov pre nábytkársky priemysel.
Neustále zvyšovanie kvalitatívnych
požiadaviek a vyššia finalizácia výroby
si vyžiadali množstvo investícií, najmä
do veľkokapacitných sušiarní Katres a
štvorstranných hobľovačiek Weinig.
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V roku 2005 bola sušiarenská kapacita navýšená na 800 m3 a spoločnosť
produkovala hotové polotovary pre
nábytkárske spoločnosti v západnej
Európe.
Od roku 2007 sa prispôsobili trhu
výrobou hotových nábytkových komponentov najvyššej kvality - masívny
ohýbaný sedací nábytok pre exkluzívne značky, najmä pre Škandinávske
krajiny a západnú Európu. Využívali
všetky formy opracovania dreva, vrátane CNC a uhlového vŕtania. Investíciou bol najmä profilovací automat
Weinig, určený na náročné tvarové

hobľovanie s minimálnou rozmerovou
toleranciou konštrukčných líšt ( Ikea).
Od roku 2008 nastupuje trend veľkokapacitnej výroby špárovkových dosiek
(priebežných aj cinkovaných), výroba
presných formátov pre obývačkové a
jedálenské zostavy, spálne, predsiene a
schodiská. Požiadavky, ako farebnosť,
štruktúra, kresba, musia byť dodržané podľa individuálnych požiadaviek
zákazníkov z Nemecka, Francúzska,
Dánska, Poľska a Slovenska. V tomto
čase spoločnosť zakúpila ďalší hobľovací a profilovací automat Weinig pre
precízne lepenie lamiel, neviditeľný

reportáž

spoj. V súčasnosti je stály počet zamestnancov do 150.
Na naše otázky odpovedal pán Juraj
Nemčík, syn zakladateľa a majiteľa,
pána Štefan Nemčíka.
Čo bolo hlavným podnetom pre investíciu do sušiarenského systému?
Hlavným podnetom bolo zvyšovanie
kvalitatívnych požiadaviek, zvyšovanie
efektivity a pridanej hodnoty výrobkov
vyššiu finalizáciou a kontrola výrobného
procesu.
Výmenu sušiaceho systému si vyžiadali hlavne morálna zastaralosť najmä
hardwarových častí, vyššia potreba servisných zásahov a potreba presnejšej
regulácie a kontroly celého sušiaceho
procesu.
Ako hodnotíte výmenu sušiarenskej
regulácie s odstupom času?
Nový moderný systém priniesol počítačové meranie, plynulejšiu reguláciu sušiaceho procesu, vyšší počet programovateľných veličín – potrebné pre veľmi
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citlivú stabilizáciu ohýbaných komponentov, rovnomerné sušenie celej dávky v komore (citlivejšia regulácia). Ďalej
rovnaký vlhkostný profil každej sušiacej
dávky – dôležité pri lepení do špárovkových dosák a komponentov a podrobnú
kontrolu a diagnostiku prípadných chýb
v nastavení.
Výber dodávateľa na novú technológiu
ovplyvnili skúsenosti a spokojnosť so
starým systémom Katres, ktorý bol už
však morálne zastaralý. Král je osvedčený dodávateľ, má zabezpečené rýchle
riešenie servisných stavov kvalifikovaným personálom aj po telefóne.
S Král s.r.o. spolupracujeme už od dodávky nosných technológií od začiatku
produkcie z listnatého reziva ( sušiarne,
hobľovanie). Máme stále technické poradenstvo, konzultácie ohľadne optimalizácie výrobného procesu a pravidelné
informácie ohľadom noviniek
Musím podotknúť z vlastných skúseností, že pri dodaných technológiách je minimálna potreba vážnych servisných zá-

sahov. Ak sa vyskytnú problémy, veľa sa
rieši telefonickou konzultáciou. Ponuka
na originálne náhradné diely je riešená
obratom a spotrebné náhradné diely sú
v Žiline skladom.
Ako vidíte Vašu budúcnosť – kde sa vidíte v horizonte 5 až 10 rokov?
Hlavnou výzvou je zvýšenie kapacity pre
výrobu špárovkových dosiek cez linku
Grecon. Chceme udržať vysokú kvalitu
finálnych produktov pre náročných zákazníkov. To si vyžaduje neustálu optimalizáciu výroby.
Drevop s.r.o., Dlhé nad Cirochou vidím
za 10 rokov ako významného producenta nábytkových komponentov
pre najväčšie nábytkárske spoločnosti
v Európe, ktorý dodáva najkomplexnejšie spracovanie dreva od reziva až po
finálne produkty a nábytok v regióne.

DREVOP s.r.o., Dlhé nad Cirochou
www.drevop.sk
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S novou technológiou sme
schopní zabezpečiť rýchlejšiu
a kvalitnejšiu dodávku.
Spoločnosť Michal Pupkai – MOBI vznikla v roku 2003 so špecializáciou
na dovoz a predaj interiérových dverí a laminátových podláh. O svojej firme,
jej fungovaní, investíciách, plánoch a cieľoch nám porozprával
pán Michal Pupkai, majiteľ firmy.

V roku 2009 sme kúpili prvý CNC stroj
na výrez dverí a úpravu zárubní podľa
požiadaviek klienta. Pri objednávkach sa
klienti často pýtali aj na kuchynské linky
a nábytok. Tak vznikla myšlienka rozšíriť
technológiu, vymeniť CNC stroj za novší
a dokúpiť nárezové centrum a ďalšie stroje, vďaka ktorým sa dnes zameriavame
najmä na výrobu nábytku na mieru, či už
ide o kuchynské linky, vstavané skrine, pulty, postele, kompletné detské izby, spálne.
Počet zamestnancov z pôvodných troch
sa rozšíril na súčasných desať.
Naša firma Michal Pupkai –MOBI zaznamenala aj zvýšený dopyt stolárov po korpusovom programe, ktorý sme prezentovali na výstave Nábytok a bývanie v Nitre
2014. Ďalšou novinkou je technológia
HOLZ-HER, konkrétne nárezové cent-

rum CUT 6120 a olepovačka SPRINT
1329, ktorou vieme zabezpečiť vyššiu
kvalitu, presnosť a krajší dizajn našich
výrobkov. Tieto výrobky sme prezentovali
na výstave MODDOM 2014 v Bratislave. V
roku 2015 sme pokračovali v investíciách
do formátovacej píly ROBLAND Z3200 a
kolíkovačky MARTIN TD021. Od investície sme očakávali zvýšený záujem o naše
výrobky, nárast tržieb, zvýšenie zisku firmy, posilnenie značky na trhu, čo sa nám
vďaka investície do kvalitnej technológie
značky HOLZ-HER jednoznačne darí.
V súvislosti s nárastom výroby kuchynských liniek sme sa rozhodli koncom roka
2014 otvoriť predajňu kovania na Ádorskej ulici 50 v Dunajskej Strede. Tento
sortiment je určený hlavne pre domácich
kutilov a stolárov.
V blízkej budúcnosti plánujeme kúpu

automatického skladu, ktorým chceme
zvýšiť produktivitu práce a znížiť náklady na zamestnancov. Touto technológiou sme schopní zabezpečiť oveľa
rýchlejšiu a v krátkych časových lehotách kompletnú výrobu kuchynských
liniek a nábytku, nielen pre individuálnych klientov, ale aj pre bytové domy,
kancelárie, penzióny.
S odstupom času môžeme konštatovať,
že nová technológia nám jednoznačne
prispela k rozvoju firmy, k zvýšeniu odbornej a profesionálnej spôsobilosti zamestnancov. Kladne hodnotíme spoluprácu s dodávateľom technológie značky
HOLZ-HER, ústretovosť pri spolupráci, či
už pri nákupe alebo pri servise a dodávkach náhradných dielov.
Michal Pupkai - MOBI

nabytok.3333.sk
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LEITZ���nástroje�s.r.o.
Pražská�33
811�04�Bratislava
e�mail:�leitz@leitz.sk

Vytvárame�budúcnos�!
Budúcnos��moderných
okien�je�rohový�spoj�
PlugTec�vyrobený
nástrojmi�LEITZ
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