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Predstavenie spoločnosti
Spoločnosť Král s.r.o. so sídlom

strojov a ručného náradia. Sme auto-

Cieľom našej spoločnosti je rozvíjať

v Žiline bola založená v roku 1992.

rizovaným partnerom skupiny W
 EINIG,

a posilňovať vedúcu pozíciu na slo-

Naším hlavným obchodným zamera-

ktorá je svetovým lídrom v oblasti

venskom trhu. Uplatňujeme aktívny

ním je predaj a servis drevoobrábacích

technológií na opracovanie masívneho

prístup k servisným službám, ktoré

technológií od špičkových svetových

dreva. Poskytujeme pokrokové a efek-

umožňujú našim klientom prijímať

výrobcov. Dôraz kladieme hlavne na

tívne riešenia pre drevospracujúce

efektívne rozhodnutia, pomáhajú im

spracovanie a opracovanie masívne-

firmy. Pomáhame zavádzať automa-

presadiť sa na domácich aj svetových

ho dreva. Súčasťou nášho portfólia je

tizáciu a mechanizáciu do výrobných

trhoch a chránia výrobu pred možný-

predaj a servis drevoobrábacích ná-

procesov.

mi stratami.

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

HOLZ-HER (Nemecko, Rakúsko) – stroje
na spracovanie veľkoplošných materiálov,
pre potreby výrobcov nábytku
KATRES (Česko) – špecialista na sušenie dreva

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

FRIULMAC (Taliansko) – technológie pre
priečne profilovanie dreva		

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

BRUKS – Klöckner (Nemecko, Švédsko)
– štiepkovanie dreva a dopravné systémy
na štiepku

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

Möhringer – Braun Canali
(Nemecko) – technológie na porez guľatiny
WEBER (Nemecko) – širokopásové brúsky
na všetky typy materiálov
RUF (Nemecko) – briketovacie zariadenia

Náš servis

Ďalšie aktivity

• príprava technického zadania pre zariadenie alebo linku

• výroba profilovacích nástrojov pre opracovanie

• ekonomická analýza výrobných procesov

dreva a MDF

• vypracovanie ponuky na základe technického zadania

• brúsenie drevoobrábacích nástrojov

• predvádzacie a školiace centrum v Žiline

• predaj a servis ručného náradia MAKITA

• montáž, servis a školenia pre nami dodávané technológie
• predaj náhradných dielov
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editorial / obsah

Vážení priatelia,
do vašich rúk sa dostáva štvrté vydanie
Královských noviniek.
„Spomienka na zlú kvalitu trvá oveľa dlhšie, ako radosť z nízkej ceny“.
Na začiatok som si dovolil použiť motto spoločnosti HOLZ-HER. Spoločnosti, ktorá v tomto roku prešla mnohými zmenami. Tou najdôležitejšou
zmenou pre ňu samotnú bolo, že od apríla 2010 sa stala súčasťou skupiny
WEINIG.
Takéto spojenie je určite prospešné pre obe strany. Pre HOLZ-HER to znamená silného partnera pre budúci rozvoj a pre WEINIG rozšírenie svojej
pôsobnosti o spracovanie platňových materiálov.
Toto spojenie však znamená veľké zmeny aj pre našu firmu. Otvárajú sa
nám nové výzvy v stolárskej a nábytkárskej oblasti. A keďže vo firme Král
zvykneme vravieť, že najlepšie veci sa robia v trojici, tak urobíme všetko pre
to, aby Vám nový trojlístok KRÁL – WEINIG – HOLZ-HER doprial len také
spomienky, ktoré budú pozitívne a trvácne.
Prajem Vám príjemné čítanie štvrtého vydania Královských noviniek.
Pavel Fuska
obchodno – technický poradca
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HOLZ–HER
Úspech vďaka špecializácii
Spoločnosť Holz‑Her sa špecializuje na stroje pre spracovanie veľkoplošných
materiálov pre stolársky a nábytkársky priemysel.
Hlavným
znakom
spoločnosti
Holz‑Her je kontinuita a dôslednosť
v zmysle vývoja a dizajnu, optimalizácie výrobného procesu a intenzívnej poradenskej činnosti pri predaji,
ako aj v záručnom a pozáručnom
servise. Najdôležitejším cieľom spoločnosti Holz-Her, s ktorým sa firma
Král s.r.o. dlhodobo stotožňuje,
je správne pochopiť a analyzovať
potreby a požiadavky zákazníkov
a poskytnúť im inovatívne produkty
a servis.
Už od čias založenia Matthiasom
Reichom v roku 1914, Holz-Her
pôsobí na medzinárodnom poli.
Pôvodne sa firma zaoberala spracovaním káblov. Od začiatku vyrábali svoje výrobky pomocou strojov
a veľké množstvo tovaru bolo expedované do celého sveta. Základom
dnešného úspechu bolo rozhodnutie špecializovať sa na stacionárne
drevoobrábacie stroje. V dnešnej
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dobe patrí Holz-Her k najvýraznejším výrobcom technológie pre
stolársky a nábytkársky priemysel.
Môže sa pochváliť kompletnou
ponukou strojov pre spracovanie
veľkoplošných materiálov. V roku
2010 sa spoločnosť Holz-Her stáva
súčasťou skupiny Weinig.

Olepovačky hrán
Všetky olepovačky hrán Holz-Her sú
už v základnej zostave vybavené dýzovým systémom nanášania lepidla,
vyvinutým a patentovaným spoločnosťou Holz-Her. Tento systém má
oproti klasickému valčekovému nanášaniu lepidla veľké výhody, medzi
ktoré patrí krátky zahrievací čas na
pracovnú teplotu – len 3,5 min,
čo okrem času šetrí aj energiu, vysoká flexibilita pri výmene farby
lepidla, či jednoduchá manipulácia
s patrónmi.
V závislosti na type stroja môže byť

ovládanie jednotlivých agregátov
riadené cez PC. Veľký farebný monitor ponúka prehľadné menu, cez
ktoré sa dajú nastaviť a kontrolovať
jednotlivé procesy na vybraných
agregátoch.
Už vstupná séria olepovačiek
Holz‑Her AURIGA ponúka vysoký
výkon a kvalitu. Bez problémov je
možné opracovávať platňové materiály do hrúbky 60 mm. V opciách
nechýbajú predfrézovacie alebo
rundovacie agregáty.
Stredná séria ARCUS bola predstavená na výstave LIGNA 2009. Okrem
nových agregátov ponúka možnosť
olepovať platňové materiály až do
hrúbky 80 mm.
Najvyššia rada CONTRIGA predstavuje vysoký štandard v olepovaní
a opracovávaní hrán. Opcie pre túto
sériu predstavujú kompletný výber

informačný článok
možností pre profesionálne opracovanie a manipuláciu s platňovým
materiálom.

Vertikálne píly
Vertikálne píly Holz-Her si už roky
držia reputáciu. Sú presné a šetria
miesto pri pílení veľkoplošných materiálov v drevospracujúcom priemysle.
Nová píla V-CUT 1275 sa vyznačuje
výnimočnou presnosťou rezu a kvality. Lineárne vodiace lišty z tvrdenej
ocele, známe z CNC obrábacích
centier, zaručujú presný chod píly
pri všetkých operáciách. Táto píla
je vybavená vysokovýkonným motorom s výkonom 5,5 kW a motorickým predrezom. Automatická
verzia, označená V-CUT 1280, sa
ovláda cez farebnú dotykovú obrazovku. Táto píla umožňuje automatické pílenie a nastavenie pílového
agregátu v horizontálnom smere.

Horizontálne
veľkoplošné píly
Veľkoplošné píly Holz-Her sú určené
na presné a efektívne pílenie platňových materiálov s možnosťou pílenia viacerých vrstiev naraz.
Pre drevospracujúci priemysel bola
vyvinutá píla CUT 6120. Rozmery
píly 6 x 6 m, rozmery pracovného

poľa 3,9 x 3,3 m reprezentujú pozoruhodne malé priestorové požiadavky píly a tým šetria miesto vo
vašej prevádzke. Pílenie prebieha
pomocou jedného hlavného pílového kotúča. Výkon predrezového
agregátu je 2,2 kW.
Obojsmerný pílový agregát umožňuje jednoduché vytváranie drážok. Pomocou pohyblivej upínacej
svorky (opcia) je možné vykonávať
presné uhlové rezy. Nastavenie
rezu, výpočet uhla, ako aj samotné
umiestnenie obrobku určí počítač.
Jediné, čo je potrebné zadať, je
požadovaná výsledná dĺžka hrán,
alebo výsledný uhol. Na túto pílu
je možné ukladať platne pomocou
vákuového – skladového systému.

CNC obrábacie centrá
Základná rada CNC Holz‑Her
EasyMaster slúži pre zákazkovú

výrobu v menších a stredných prevádzkach. Konštrukčne vychádza
z väčších modelov a nesie znaky
Holz-Her, ako sú vysoký výkon, moderný dizajn, jednoduchá obsluha
a zaujímavá cena.
Tak, ako u všetkých CNC Holz-Her,
aj pri konštrukcii EasyMaster boli
použité najmodernejšie poznatky a postupy. V základnej výbave
je 
EasyMaster vybavený stolom

olepovačky hrán

so štyrmi pohyblivými konzolami,
každá s jedným dorazom a dvoma
prísavkami, frézovacím agregátom
6,5 kW, dvomi pracovnými poľami
a vákuovou pumpou s objemom
100 m3/h.
Vyššia rada CNC Holz-Her nesie označenie ProMaster. Slúži ku
kompletnému opracovaniu predovšetkým veľkoplošných formátov
– lamino, DTD, MDF, masívu a podobne. Tieto stroje sú vďaka svojmu výkonu a konštrukcii určené
pre zákazkovú aj sériovú výrobu vo
väčších prevádzkach. V základe je
trámcový stôl so šiestimi konzolami,
každá s jedným dorazom a dvoma
prísavkami, osemnásť vertikálnych
vrtákov, 6,5 kW, dve pracovné polia a vákuová pumpa s objemom
100 m3/h. Konštrukčné prevedenie ProMaster môže byť s pevným
stolom alebo rastrovým stolom namiesto trámcov, prípadne kombinácia trámcového a pevného stola.
Posledný rad CNC Holz-Her má
označenie Dynestic a predstavuje
modernú technológiu, tzv. NESTING.
Ide o špičkovú technológiu, ktorej
hlavnými prednosťami sú jednoduché a ergonomicky vhodné ovládanie spoločne s výborným pomerom
ceny a kvality.

vertikálne píly

CNC obrábacie centrá
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horizontálne nárezové centrá
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Less & Timber, interview s Ing. Ladislavom
Prchalom, konateľom spoločnosti
Firma LESS & TIMBER SK, s.r.o., vznikla na konci roku 2007 ako dcérska firma
spoločnosti LESS & TIMBER s.r.o. Využíva know-how materskej firmy a aplikuje ho
na porez kvalitnej bukovej guľatiny zo západného a stredného Slovenska.
Môžete nám stručne predstaviť
vašu firmu?
Začiatok nášho podnikania v Lehote sa datuje od 4. kvartála 2007,
kedy sme kúpili nehnuteľnosti,
strojné zariadenia a zásoby existujúcej výroby. V tom čase pracovalo
vo firme cca 80 zamestnancov, ktorí
mesačne porezali 1 000 m3 bukovej
guľatiny. Tá sa rezala na ležatej pásovej píle na dosky, ktoré sa následne rozmietali na hranoly pre výrobu špárovky. Špárovka sa vyrábala
v kooperácii, tak priebežná, ako aj
cinkovaná.
Porez na pílnici bol vysoko účelový
a určený len na polotovary pre výrobu špárovky, čo bol velký handicap
pre nákup dreva, ale aj pre výrobu,
obchod atď.
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Aké boli dôvody pre investície
do novej technológie?
Od samého začiatku sme investíciu
videli ako nástroj, ako sa dos
tať
k existujúcej výrobe, trhu, ale cieľom bolo investovať do výroby, navýšiť kapacitu a stať sa významným
spracovateľom na Slovensku. Našim
cieľom bolo vybudovať technologicky modernú pílnicu, ktorá by nám
umožnila mesačný porez okolo
5 000 m3 bukovej guľatiny a popri
produkcii reziva pre výrobu špárovky by nám umožnila taktiež produkovať významné množstvá iných
kvalít a rozmerov reziva pre obchod
– predaj.
Hľadali sme také technologické riešenie, ktoré by nám dávalo garanciu
vysokej produktivity, nízkych osobných nákladov, ale aj veľké schop-

nosti variability výroby, flexibility porezových schém, a to tak pri prvom
reze naostro, ako aj pri následnom
omietaní, rozmietaní, a vykracovaní.
Takéto rozhodnutia závisia od
množstva kritérií. Môžete nám
povedať tie vaše?
Hlavným kritériom pre výber technológie bolo samozrejme splnenie
predstáv o výkonových parametroch technológie. Ďalej schopnosť
garancie týchto parametrov, nemenej dôležitou otázkou bolo meno,
skúsenosti a odbornosť dodávateľov a v neposlednom rade naše skúsenosti z realizácií našich závodov
v ČR. V pílnici nakoniec padla voľba
na kombináciu dodávky od firmy
PRIMULTINI a RAIMANN a DIM
TER z 
WEINIG GROUP, kedy prvá

rozhovor
 enovaná firma dodávala pásovú
m
pílu, dopravníky pre transport guľatiny, odsun reziva od píly a časť dopravy a sekania odpadu. R
 AIMANN
spoločne s DIMTROM zo skupiny
WEINIG GROUP sa ujali omietania
a rozmietania dosiek a následnej
optimalizácie a triedenia prírezov
pre špárovku.

správna naša filozofia spolupracovať dlhodobo a opakovane s veľkými
a silnými firmami. Majú dostatočné
zázemie, ako v prípravno – projekčnej fáze, tak následne pri výrobe
a realizácii. Každá takáto realizácia
je v zásade unikátna a skrýva v sebe
riziká, ktoré práve tieto spoločnosti
vedia minimalizovať.

Čo vám priniesla nová
technológia?
Technológia potvrdila očakávané
parametre a umožnila nám porez
cca 5 000 m3 guľatiny mesačne s vysokou flexibilitou vo výrobe reziva.
To nám umožňuje nielen reakciu na
zmeny na trhu a požiadavky zákazníkov, ale predovšetkým okamžitú
reakciu na kvalitu guľatiny a dosiek
už v procese výroby.

Váš názor na servis a náhradné
diely?
Naša filozofia veľkých partnerov
a dlhodobá spolupráca sa týka
samozrejme i náhradných dielov
a servisu. Vzhľadom k tomu, že
dnes prevádzkujeme jeden závod
na Slovensku, päť v Českej republike a jeden v Bavorsku, uzatvárame
dohody o servise a náhradných dieloch priamo s výrobcami. Napriek
tomu plne rešpektujeme a podporujeme plnenie týchto dohôd
následne od miestnych zástupcov
a autorizovaných servisov.

Ako ste spokojný s dodávateľom
technológie?
Na strane dodávateľov sa ukázala
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Budúcnosť – ako ju vidíte, aké
máte plány?
Realizáciou tejto investície, ktorá bola
následne doplnená sušiarenskou
kapacitou na cca 1 500 m3 reziva,
parením bukového reziva pri výkone cca 650 m3/mesiac a doplňujúcimi investíciami do výroby špárovky,
sme sa zaradili medzi významných
spracovateľov bukovej guľatiny na
Slovensku.
Túto pozíciu by sme radi potvrdili
a naďalej upevňovali. Naším prvoradým cieľom je momentálne stabilizácia investícií, dodávateľsko odberateľských vzťahov a ekonomiky
projektu.

L e s s & T i m b e r S K s . r. o .
Sídlo:	Banícka 3/2, Lehota
pod Vtáčnikom 972 42
Web: www.less.sk
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Komandor – kanadská nadnárodná
spoločnosť pôsobiaca na celom svete
Dnes je už najväčším výrobcom kovaní pre systém posuvných dverí na svete.
Jej sieť sa buduje cez licencovaných distribútorov, ako je aj KOMANDOR
Slovensko, a. s., ktorá je slovenskou spoločnosťou s domácim kapitálom
a slovenskými akcionármi a zamestnancami.
Na naše otázky odpovedal predseda predstavenstva pán Roman Wagner.
Mohli by ste nám v skratke predstaviť spoločnosť KOMANDOR?
Ako rodinná firma s tradičnou filozofiou máme za sebou 12 úspešných rokov a prešli sme mnohými
zmenami v oblasti výroby, predaja
a vývoja produktu, akými sú vstavané skrine s posuvnými dverami.
Neustále pracujeme na tom, aby
najviac inovatívnych riešení v oblas
ti vstavaných skríň a šatníkov pochádzalo práve od nás, aby sa náš
zákazník mohol spoľahnúť, že nami
ponúkaný produkt je nielen kvalitný, s pridanou hodnotou doplnkových služieb, ale predstavujeme mu
aj novinky na trhu, ktoré konkurencia ešte neprináša. Tieto riešenia
mnohokrát významne ovplyvňovali
výrobné technológie.
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Aké boli začiatky spoločnosti? Strojové vybavenie, spôsob
výroby?
V počiatkoch našej spoločnosti sme
vyrábali dielce pre vstavané skrine
a šatníky len na jednom stroji – formátovacej píle.
Na hrany sme používali PVC narážacie profily. Až neskôr sme investovali
do olepovačky hrán Holz-Her. Postupným rozvojom spoločnosti sme
dospeli k potrebe vŕtania a frézovania, takže na rad prišiel CNC stroj,
taktiež od spoločnosti Holz-Her
Dôvody pre investície do novej
technológie?
Na začiatok treba podotknúť, že
hlavné dôvody pre investície sa líšili v jednotlivých etapách existencie

spoločnosti. Hoci vždy synergicky ovplyvnili aj tie „najtypickejšie“

dôvody pre investovanie: zvyšovanie produktivity, kvality, znižovanie
prestojov a v konečnom dôsledku
zvyšovanie konkurencieschopnosti.
Spočiatku si investície vyžiadal najmä samotný rozvoj spoločnosti –
vývoj a zaradenie nových produktov
do výroby a pod.
Dôvodom pre ďalšie investície bolo
napríklad priame zníženie materiá
lo
vých nákladov zvýšením využiteľnosti odrezov prostredníctvom
investície do nárezového centra
Holz-Her a automatického skladu
Grundner a využívaním softvérovej
optimalizácie nárezových plánov.
Tiež i zvýšenie produktivity na nárezových centrách minimalizáciou

rozhovor

manipulačných časov pomocou automatického skladu Grundner.
Veľkou investíciou bola inštalácia
druhého nárezového centra Holz-Her
a rozšírenie automatického skladu
Grundner o druhé poschodie. Týmto
sme zvýšili kapacitu výroby, zjednotili
a vyjasnili materiálové toky vo výrobe
a ušetrili mzdové náklady.
Nový dvojpodlažný automatický
chaotický sklad Grundner nám
umožnil používať široké spektrum
vstupného plošného materiálu –
rôzne dekory v rôznych hrúbkach.
Nainštalovaním dopravníka na odpad spoločnosťou Kinetik a drvičkou drevného odpadu sme minimalizovali prestoje nutné na prepravu
odpadu od nárezových centier.
Minimalizáciu chýb pri ručnom zadávaní (prepisovaní) objednávok do
systému nám priniesla investícia do
grafického softvéru Turbocad, nového informačného systému a samozrejme úpravy optimalizačného
softvéru Holz-Her. Teda objednávka
zadaná predajcom v predajni prejde celým systémom až do výroby
bez potreby do nej ručne zasahovať
alebo akokoľvek ju upravovať.

absencii oddelenia údržby v našej
spoločnosti, takže väčšie a odbornejšie zásahy potrebujeme väščinou
vykonať externým dodávateľom
servisu.
Ako ste spokojný s technológiou, servisom a dodávkami ná
hradných dielov?
Ako som už skôr spomínal, je pre
nás veľmi dôležitá kvalita výrobnej
technológie a rýchlosť servisných
zásahov, a toto nám výrobcovia
technológií zabezpečujú.
Budúcnosť – ako ju vidíte, aké
máte plány? Kde by ste chceli
byť o päť rokov?
Chceme sa ešte viac orientovať na
výrobu nábytku na mieru, možno vo väčšej miere v demonte.
Ešte v tomto roku rozšírime výrobu o ďalší stroj – vŕtacie centrum

iesse. Má 
B
zabezpečiť presnejšie,
efektívnejšie a stále dostatočne fle
xibilné opracovanie dielcov.
V súčasnosti pracujeme na zlepšení
medzioperačnej a výstupnej kontroly a samotnom balení.
Popritom sa neustále snažíme o dodržiavanie krátkych dodacích termínov, vysokej flexibilite výroby aj
pri širokom sortimente vstupného
materiálu.
Zefektívňovanie výroby vykonávame nielen novými investíciami, ale
najmä hľadaním strát (časových,
materiálových, kapacitných), či už
v samotnej výrobe, skladoch, expedícii, ba dokonca i v administratíve.
V tomto budeme intenzívne pokračovať samozrejme i v budúcnosti.
KOMANDOR Slovensko a.s.
Sídlo:	Bratislava
Web: www.komandor.sk

Kritéria pre výber technológie?
Popri štandardných kritériách, ako
napríklad požadovaná kapacita
stroja, presnosť a kvalita opracovania, je pre nás dôležitá rýchlosť
a kvalita servisu. Je to najmä kvôli

k r á l o v sk é n o v i n k y , r o č n í k 4 , r o k 2 0 1 0
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Okenný profil CLIMATREND
pre najnáročnejšie požiadavky
Drevo ako najstarší materiál pre výrobu okien si stále zachováva svoju pRirodzenú krásu.
Vyznačuje sa výbornými tepelno-izolačnými vlastnosťami a ľahkou opracovateľnosťou. Okrem
drevených okien sú na trhu aj okná plastové a hliníkové, čím sa požiadavky na vlastnosti okien
neustále zvyšujú. Rakúsky výrobca nástrojov LEITZ pre výrobcov okien ponúka optimálne riešenie:
okenný profil CLIMATREND pre rôzne varianty drevených a drevo-hliníkových okien.

Požiadavky na úsporu energií spôsobujú, že rámy okna sa konštruujú
stále širšie. Tým sa hrúbka navýšila
z bežných 68 mm na 78 až 90 mm
pri použití trojskla. Pritom každý
výrobca okien požaduje od nástrojov, aby okrem nových profilov mali
i možnosť výroby tradičného profilu
68 mm.
Okenný profil CLIMATREND je najhospodárnejším riešením. Východzou základňou je hrúbka okna
78 mm pre šírku zasklenia až do
40 mm. Flexibilná zostava nástro
jových sád Leitz ale umožňuje pres
ta
ve
nie tak pre výrobu klasického
okna 68 mm, ako aj moderného
okna 90 mm pre hrúbku zasklenia až 52 mm. Tým je výhoda nástrojových sád LEITZ jednoznačná!
Nástroje sa dodávajú v prevedení
pre spodné frézky, okenné centrá,
alebo moderné CNC stroje. Okrem
šírkového prestavenia umožňujú
nástroje Leitz i prestavenie k výrobe drevo-hliníkového okna. Vysoká flexibilita robí zo systému
CLIMATREND prvotriedny nástrojový systém pre najvyššie požiadavky
na výrobu okien.

Výhody okenného profilu
CLIMATREND
• Tepelná a zvuková ochrana. U okna so šírkou 78 mm
sa osadzuje trojsklo až do šírky
40 mm ako štandard. Najlepšiu
hodnotu prestupu tepla garantuje nástroj so šírkou 90 mm:
Uw 0,76 W/m2K.
• Ochrana pred dažďom a vetrom.
Zväčšený odstup tesnenia na
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•

•

•

•

krídle od vonkajšieho okraja
okenného profilu významne eliminuje negatívne vplyvy nepriaznivého počasia.
Bezpečnosť. Hrúbka rámu okien
v kombinácii s polohou kovania
13 mm alebo 15 mm garantuje
požiadavky na bezpečnosť pri zaťažení vetrom.
Jednoduchosť konštrukcie.
Rovnaké rozostupy čapov a rozporov na krídle i ráme umožňujú
zjednodušenú konštrukciu okenných prvkov: pevné zasklenie
v ráme, výroba svetlíkov alebo
kombinácia otváracích a neotváracích okenných častí.
Technológia výroby. Okenný
systém CLIMATREND je tiež optimalizovaný pre dielcovú metódu.
Rifelovanie. Inovatívna nástrojová Leitzova technológia „RipTec“
umožní rifelovacie frézovanie. Pri
priečnom frézovaní okenného
hranolu eliminuje jeho vyštiepovanie a umožňuje používať vyššie
rýchlosti posuvu. Výhody technológie sú vo zväčšenej lepenej ploche rohových spojov a zvýšení ich
pevnosti. Dôležité je predĺženie

životnosti žiletiek o 20 až 30 %
oproti predchádzajúcemu typu.
• Efektivita nástrojového systému. Požiadavky na výrobcov
okien neboli doposiaľ nikdy tak
rôznorodé ako dnes. Možnosť
vyrábať efektívne malé kusové zákazky, tiež veľké série pri
zachovaní širokého sortimentu, dávajú nástrojové systémy
ProfilCut a ProFix. Ako lapované
žiletky s presným profilom a pevným uchytením v nožovej hlave
(systém ProfilCut), tak i dobrusovateľné brity uchytené v nožovej
hlave a garancia zachovania konštantného priemeru nástroja zabezpečí najvyššiu hospodárnosť
výrobného procesu okien.
Profil frézok LEITZ spĺňa i budúce normy EU a tvorí maximálnu
flexi
bilitu pre efektívne nástrojové
riešenia.
LEIT Z – n á s t r o j e , s . r . o .
www.leitz.org
Zastúpenie pre SR: Pražská 33, 811 01
Bratislava, tel. 02/ 5262 0024, leitz@leitz.sk

Na čom firma najviac zarába? A PRERÁBA!
Na čom firma najviac zarába? Na práci, výrobe, materiáli? Pochybujem. Myslím
si, že na komunikácii so zákazníkom; novým, potenciálnym, aj tým, čo už
kedysi nakupoval. Na tom, ako dokáže prijať bežné telefonáty, odpovedať na
bežný dopyt, reklamáciu, zvládnuť zákazníkovu návštevu predajne, osloviť
potenciálnych zákazníkov.
Myslím si, že ak zákazník kontaktuje výrobcu, respektíve predajcu
nábytku alebo reziva, automaticky
predpokladá, že táto firma vie dobre a kvalitne vyrábať aj dodávať. Čo
však podobne automaticky očakáva
je aj to, že táto firma bude chcieť
s ním o tom ochotne a so záujmom
komunikovať. A práve v tom môže
byť jeho najväčšie sklamanie.
„Chcel som kúpiť u nich nábytok a – ich pani sa tvárila, akoby
ju to obťažovalo; – ich chlapík mi
povedal, že nech zavolám neskôr; – nedalo sa k nim dovolať;
– vraj ak chcem lacný nábytok,
nech idem inam; – ani mi neposlali ponuku, neozvali sa.“ a pod.
Nechcem tu teraz o tom dlho mudrovať a nábytkárske firmy som použil iba ako príklad. Určite platí,
že chyby nerobí iba ten, kto vôbec
nerobí. Každý z nás má tie lepšie aj
horšie dni. No tu ide o mieru. Ak je

toho veľa, tak je toho veľa. A firma
zbytočne prichádza o zákazníkov,
objednávky a peniaze.

robili dovtedy my. Vznikli u nich popísané vzory toho, čo musí, nesmie
a môže obsahovať komunikácia so
zákazníkmi. Nič komplikované.

Veľmi ma mrzí, keď sa dozviem, že
ktosi našu firmu odmieta, lebo má
pocit, že s ním nebolo náležite komunikované. Aj keď zistím, že vtedy
naša kolegyňa „bola v práve“, výsledok je zlý.
Pred pár rokmi ma oslovil chlapík
s požiadavkou: „Každý mesiac u nás
urobíte štyri nákupy, štyrikrát zavoláte, že si niečo chcete objednať,
podáte štyri reklamácie. Napíšete mi
správu o postupe mojich pracovníkov a potom to s nimi individuálne
zvládnete. Ide o šesť hodín práce.
Čo za to chcete?“ Tento projekt pre
nás trval tri mesiace a skončil tým,
že sme v tejto firme zaškolili človeka, ktorému interne hovorili strážnik
úrovne firemnej komunikácie. Popri
svojej bežnej práci robil to, čo sme
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Ivan Kostolný – majiteľ vzdelávacej
a poradenskej spoločnosti Sales
Management s.r.o., Bratislava.
Náš dlhoročný konzultant a tréner
v obchodných zručnostiach. Prispievateľ do Trendu (www.etrend.sk/
clanky-autora/Ivan+Kostolny.html)
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Marek Mišanko, Drevoslužby Jelšava
Firma Marek Mišanko, Drevoslužby, Jelšava / Nandraž sa venuje spracovaniu
guľatiny, pareniu a sušeniu reziva a výrobe chatiek a zrubových domov.
Rozhovor nám poskytol pán Marek Mišanko, majiteľ firmy.
Mohli by ste našim čitateľom
priblížiť začiatky Vášho podnikania?
Firmu sme založili v roku 1995 so
zameraním na lesnícku činnosť, to
znamená ťažba a približovanie dreva. Neskôr sme sa začali venovať aj
obchodu – aby sme sa dostali k zákazkam na ťažbu dreva, museli sme
pre vznikajúce urbariáty zabezpečiť
odbyt guľatiny.
Ako ste sa dostali k spracovaniu
dreva?
Pri predaji guľatiny nebolo vždy možné predať celú produkciu, to znamená všetky rozmery, všetky kvality.
Niečo nám ostávalo na sklade a museli sme to nejako speňažiť. Z toho
dôvodu sme sa rozhodli v roku 1998
začať s porezom guľatiny. Spočiatku
sme rezali hlavne mäkké drevo a vyrábali z neho paletové prírezy. Neskôr sme sa pustili do porezu tvrdých
drevín ako napr. buk a dub. Vyrábali
sme nábytkové polotovary. Zákazníci
ale začali požadovať dodávky polotovarov v sušenom stave, tak sme
v roku 2000 začali sušiť.
Dnes je jedným z vašich hlavných
produktov sušené stolárske rezivo.
Áno. V rokoch 2003 a 2004 sme
cítili stagnáciu v nábytkárskom
priemysle, ale už sme mali sušiarne a rozvíjali sa drobní stolári. Preto sme sa zamerali na nich. Ďalším
produktom našej výroby bolo stavebné rezivo. Samozrejme lesníckej
činnosti sme taktiež dodnes verní.
Čo vyvolalo váš záujem o ďalšie
spracovanie dreva na profily?
Cítili sme pokles záujmu o stavebné
rezivo. Chceli sme si ale udržať ročný

12

obrat, preto sme hľadali možnosti
ďalšej pridanej hodnoty. Tie možnosti nám dávala nová finalizácia našich
produktov. Stolári, ktorí u nás nakupovali rezivo, sa pýtali aj na pero-drážku. Využili sme tento synergický
efekt a začali hľadať technológiu pre
zrubové a obkladové profily.
Aké kritériá na technológiu ste
si postavili?
Štvorstranná frézka musela byť výkonná a zároveň variabilná. Nakoľko sa chceme etablovať v oblasti
stavebného stolárstva, dôležité boli
maximálne rozmery, ktoré by sme
dokázali opracovať. Ďalej sme si
stanovili, že stroj by mal mať šesť
hriadeľov kvôli väčším možnostiam
kombinácie profilov. S týmito požiadavkami sme sa obrátili na dodávateľov technológií.
Prečo ste sa nakoniec rozhodli
pre Weinig?
Stroje Weinig sme vždy vnímali ako
špičku. Odrádzala nás cena, preto
sme začali jednať s inými dodávateľmi. Stroje sme si boli pozrieť priamo
u predajcov, ale nikde sme neboli
úplne spokojní s kvalitou. Problematické sa ukazovali napr. odskoky
na koncoch dreva, ktoré by sme

inak museli odrezávať. Pre nás bolo
vyriešenie tohto problému dôležité. Nakoniec sme sa išli pozrieť aj
k vám do Žiliny. Je to výhoda, keď si
môže zákazník odskúšať stroj pred
tým, ako ho kúpi. Tam sme vyriešili
problém s kvalitou a prístup technikov bol tiež dobrý. Tak sme sa rozhodli pre Weinig.
Splnila investícia cieľ, ktorý ste si
na začiatku stanovili?
Áno. Aj naši zákazníci to ocenili.
Výkony firmy sa pohybujú na úrovni
spred 5 – 6 rokov, kedy bol veľký
boom v tejto oblasti.
Ako vidíte vašu budúcnosť?
Môžem povedať, že dnes je v oblasti predaja profilového dreva veľká konkurencia. Ľudia porovnávajú
ceny a často cez internet hľadajú
najvýhodnejšie ceny. Pre zákazníkov
je kvalita produktu samozrejmosťou. Idú po najnižšej cene a často sú
po obdržaní zásielky sklamaní – je
viditeľný rozdiel medzi internetovou
ponukou a reálnym produktom,
ktorý zákazník následne dostane.
U nás si každý môže najskôr pozrieť
a chytiť to, čo kupuje. Je nám ľúto,
že Slováci exportujú peniaze za hranice kvôli nižšej cene. Napríklad do
Poľska.
Čo plánujete ďalej?
Isto sa chceme venovať drevodomom. Aj keď vieme, že konkurencia je veľká. Už máme postavené aj
prvé stavby, ktoré môžete vidieť.
Marek Mišanko,
Drevoslužby Jelšava
www.drevoslužby.sk

ČÍSLO

1 NA SLOVENSKU

VAŠA BUDÚCNOSŤ V POVRCHOVEJ ÚPRAVE
OKIEN A DVERÍ

Nátery na okná a dvere
Lazúry a krycie farby
Interiérové laky a moridlá
Montážne peny, lepidlá, špárovacie hmoty
Ochrana a sanácia dreva
Systém garancie - RSG
k r á l o v sk é n o v i n k y , r o č n í k 4 , r o k 2 0 1 0

www.remmers.sk
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HRANIPEX, a.s., Sučany
Hrany na Váš nábytok
Vznik spoločnosti Hranipex na Slovensku sa datuje od roku 2001.
Vtedy odštartovaný trend vyústil
v dnešnú podobu stabilnej spoločnosti, ktorú sa náš tím s orientáciou na zákazníka snaží stále
zdokonaľovať. Okrem slovenského
trhu pôsobí spoločnosť Hranipex
v Čechách, Maďarsku, Nemecku,
Poľsku, Rumunsku, Ukrajine a vďaka rozsiahlej sieti obchodných zastúpení aj v ďalších krajinách Európy. V minulosti osvedčená filozofia
spoločnosti Hranipex je a bude zároveň naša cesta do budúcnosti.
Spoľahlivosť, kvalita, rýchlosť a profesionalita vo všetkých smeroch sú
základnými stavebnými kameňmi
pre spokojnosť našich zákazníkov.
Spoločnosť Hranipex je významným
výrobcom a distribútorom nábytkových hrán v strednej a východnej
Európe. Portfólio našich produktov
zahŕňa okrem širokej kolekcie hrán
tiež lepidlá značky JOWAT a čistiace prostriedky RIEPE. Svoje kvality
potvrdzujeme individuálnym prístupom a odborným poradenstvom,
ktoré sú samozrejmosťou pre celú
šírku nášho sortimentu.

ABS hrany
Vysoko kvalitné termoplastové hrany vyrobené z maximálne odolného
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a teplotne stáleho plastu. V kolekcii
ponúkame viac ako 620 dekorov
nábytkových hrán maximálne identických s laminovanými doskami
slovenských aj zahraničných výrobcov ako sú Bučina, Egger, Kaindl,
Kronospan, Wodego a ďalšie.
Štandardne sú skladom rozmery
22x0,45, 22x1, 22x2, 28x2, 32x2
a 42x2 mm (pozri katalóg Expres
kolekcie) s dodaním do 24 hodín.
Medzi najväčšie prednosti spoločnosti Hranipex patrí vlastná výroba
ABS hrán UNI, rezanie ABS hrán
UNI a drevodekorov na atypické šírky a lakovanie ABS hrán UNI na zákazníkmi požadované stupne lesku.
Všetky tieto možnosti realizujeme
už od minimálneho odberového
množstva 100 – 200 metrov s termínom dodania 7 až 14 dní (pozri
katalóg Expres kolekcie).

Vrstvené dyhové hrany
a dyhové hrany 0,6 mm
Prirodzenosť a krása sú atribúty prírody. My právom dodávame, že to
isté platí aj pre naše dyhové hrany.
Dodávame na trh vysoko kvalitné
dyhové hrany s flisom alebo s lepidlom. Dyhové hrany s flisom a s lepidlom sú štandardne skladom v šírke
23 mm a 43 mm. Dokážeme zabezpečiť aj atypickú šírku dyhovej hrany

s lepidlom alebo s flisom už od 100
– 200 metrov. Kolekcia vrstvených
dyhových hrán má štandardné rozmery 24x2, 34x2 a 42x2 mm. Aj
najnáročnejším zákazníkom máme
vždy čo ponúknuť. Vrstvenú dyhovú hranu dodáme v prípade potreby atypického rozmeru či exotickej
dreviny.

Lepidlá
Zákazníkom ponúkame široký sortiment lepidiel značky JOWAT. Ide
o významného svetového výrobcu
s dlhoročnou tradíciou. EXPRES
KOLEKCIA zahŕňa tavné lepidlá
EVA, PO, PUR s rôznymi teplotami
spracovania. Ďalej zahŕňa disperzné a plošné lepidlá v kvalite D2,
D3, D4, kontaktné lepidlá a v neposlednom rade tiež montážne
a konštrukčné lepidlá na báze polyuretánu. Ku všetkým ponúkaným
lepidlám zabezpečujeme aj čistiace
prostriedky RIEPE. Sme presvedčení,
že ide o špičkové produkty a preto
lepíme s touto značkou.

HRANI P E X a . s .
Sídlo: Hlavná 1958, 038 52 Sučany
Činnosť od: 04.04.2001
Viac info na: www.hranipex.sk
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Európske fondy – ako pokračujeme
V minulom čísle nášho časopisu sme Vás informovali o tom, že naša firma
sa stala súčasťou systému čerpania prostriedkov z Európskych fondov.
Náš projekt: Skvalitňovanie vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie
a odbornosti zamestnancov spoločnosti sa realizuje vďaka podpore
z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť
a sociálna inklúzia.
Sme v druhej polovici projektu, už
takmer na konci.
Naše skúsenosti?
Vzdelávame sa podľa plánu.
V rámci interného prieskumu medzi pracovníkmi firmy bolo práve vzdelávanie vyhodnotené ako
najpozitívnejšia udalosť minulého a tohto roka. Na druhej strane
veľmi náročná administratíva. Ale
vďaka úzkej spolupráci s agentúrou a kontrolnými zložkami napredujeme. V mesačných intervaloch
zasielame podrobne vypracované
žiadosti o platbu a komunikujeme.
So všetkými. S dodávateľmi služieb,
s koordinátorom projektu, s agentúrnymi zložkami.
Naše odporúčania.
Nebojte sa pustiť do realizácie

Tento projekt sa realizuje vďaka
podpore z Európskeho sociálneho
fondu v rámci Operačného
programu Zamestnanosť
a sociálna inklúzia

v ášho projektu. Či už ide o získanie
prostriedkov na investíciu do technológií alebo ľudských zdrojov.
Získajte na spoluprácu dobrého externého koordinátora projektu a vytvorte si vlastný interný tím, ktorý
bude plánovať a koordinovať kroky
v rámci firmy.
Komunikujte. Každý, aj minimálny
problém riešte ihneď. S dodávateľmi, s agentúrou. Tak, ako v každom vzťahu, aj tu je komunikácia
základom.
Zdroje informácií.
Na internete je množstvo 
stránok
inzercia
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venovaných problematike Európskych fondov. Každé ministerstvo
má svoju agentúru a svoje informovanie. My čerpáme zo stránok spoločnosti Eurodotácie s.r.o.
Žilina, ktorá pravidelne informuje
o 
novovyhlásených výzvach, zmenách a úpravách v prebiehajúcich výzvach, seminároch a školeniach i plánoch. Stačí kliknúť
na www.eurodotacie.sk
A na záver opäť želáme veľa šťastia
a trpezlivosti pri čerpaní finančných
prostriedkov z Európskych fondov.

Odborné drevárske semináre – dlhoročná
Královská tradícia, ktorá nás teší
„Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života.“
(Christian Friedrich Hebbel)
Už od plánovania činnosti nášho
Technologického centra v Žiline
sme vedeli, že len „live“ predvádzanie technických noviniek z drevárskeho sveta nebude jeho stopercentnou náplňou. Chceli sme
ponúknuť viac, podeliť sa o skúsenosti dodávateľa technológií.
A tak už od novembra 2004, kedy
sme centrum slávnostne otvorili,
pravidelne pripravujeme pre vás
odborné drevárs
ke semináre. Čisto štatisticky, je to 5 rokov, ročne
6 seminárov. Ak na seminár príde
priemerne 20 ľudí, je to už 600 ľudí,
ktorí boli u nás, prežili s nami jeden
až dva dni plné informácií zo sveta
drevárskej techniky. A toto spojenie
nie je jednostranné, i my sa pýtame
vás na vaše skúsenosti, vašu realitu.
Motto našich seminárov je obsiahnuté v každej pozvánke:
„Úloha majiteľov a manažérov znižovať náklady vo výrobe nebola asi
nikdy taká dôležitá ako dnes. Tlak
trhu na ceny tovaru, práce a kapitálu vyzýva spracovateľov dreva

hľadaniu rezerv, ktoré zabezpek 
čia rentabilitu výroby a zisk podniku. Tento tlak je prenesený na nás,
výrobcov a dodávateľov drevoobrábacích technológií. Neustálymi
inováciami našich produktov vám
poskytujeme riešenia a odpovede
na vaše otázky”.

dostane opäť zmysel. Som veľmi
šťastná, že som vďaka vám spoz
na
la takéhoto človeka. Na deň
u vás nikdy nezabudnem, patrí
medzi moje skvelé dni. Ešte raz
ďakujem a dúfam, že zas niekedy
niečo podobné s vami prežijem.
E.Z., Gala Drevo, ČR

Príjemným spestrením našich drevárskych seminárov sú prednášky
z oblasti predaja, či aktuálne informácie z oblasti európskych fondov.
Úzko spolupracujeme s pánom
Ivanom Kostolným z firmy Sales
Management s.r.o. Bratislava a firmou Eurodotácie s.r.o. Žilina. Týmto
im chceme zároveň poďakovať za
doterajšiu spoluprácu.

• Vedomosti získané na dnešnom

A aby sme nehovorili len my, ci
tujeme zopár vašich názorov.

• Optimalizácia porezu v pílnici
a v prírezovni

• Seminár splnil moje očakávania,

• Sušenie a sterilizácia dreva, prax
a trendy

som úplne nadšená. Vždy, keď
mám pocit, že niečo nezvládnem, vybaví sa mi pán Kostolný a jeho úsmev, gestá a všetko
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seminári okamžite prenášam do
praxe a viem, že mi ihneď pomôžu.
D.M., Makrowin Detva

okruhy seminárov:
• Hobľovanie a profilovanie
• Moderná výroba a predaj
drevených okien

• Šírková a dĺžková optimalizácia
• Výroba okenných hranolov
a špárovky
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Kral-Steffanus Žilina
Od posledného vydania Královských noviniek už ubehol rok, a preto sa Vám pár
riadkami chceme pripomenúť, a aj pochváliť.
V starom roku sa môžeme pochváliť septembrovou oberačkou
hrozna v Burgenlande, Královským
soaré 2009 v hoteli Carlton Bleu
v Bratislave, vianočným koncertom
Sisy Sklovskej za účasti pána prezidenta Ivana Gašparoviča v divadle
Nová Scéna. Tento rok je obzvlášť
o čom písať. Úspešné akcie pre firmy, vínny festival pre našich zákazníkov, uvedenie nových etikiet na
trh, rozšírenie sortimentu o šumivé
vína, a pozvanie k nám na septembrovú oberačku.

Etikety boli
navrhnuté
slovenským
grafikom
a vytlačené
v profesionálnej tlačiarni v Rakúsku. Do novej podoby
sme preniesli aj naše línie – Exclusiv
line, Premium line, Clasic line.

Nové Etikety

Fajka – naša vinica
v Burgenlande

Jeden rok, to je presne čas, po ktorý
vznikal nápad a realizácia nového
šatu etikiet vín pre gastronómiu.

Naša fajka bola osadená 3.500
kusmi vínnej révy druh Merlot. Odroda Merlot je pôvodom z oblasti
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Bordeaux vo Francúzsku. Meno dostala odroda po francúzskom operencovi Merle, ktorý sa s obľubou
kŕmil malými bobuľami Merlotu.
Chateau Pétrus, jedno z najdrahších
vín na svete, obsahuje 95 percent
odrody Merlot. Náš Merlot možno
nebude patriť k najdrahším, ale
bude stopercentný a určite najlepší... Vo vinici o ploche približne jedného hektára sme použili 84 podpier na stĺpy, 670 stĺpov a 19.998
metrov drôtu.

Radosť z práce vo vinici neskrýva
ani majiteľ Pavol Král (viď foto). Prvá
ochutnávka Merlotu bude na 20-te výročie založenia firmy Král s.r.o., Žilina.

Kvalita vína 2009
Vína v ročníku 2009 sa vyznačujú vysokou kvalitou chuti a farby.
Bolo to dané fantastickým suchým
počasím pri dozrievaní hrozna. Napríklad Frankovka pri zbere mala
cukornatosť 24,5°KL muštomeru,
čo v prepočte na československý
normalizovaný muštomer (°NM)
24,5°KL x 1,06g/cm3 = 25,97°NM
je v kategórii neskorý zber. Tento
rok, ako každý rok, sme prihlásili
naše vína na najväčšiu medzinárodnú výstavu AWC Wien.

Sekt Pinot Blanc
(Rulandské biele)
Náš sortiment vín sme
rozšírili o šumivé víno
z opačného brehu
Neziderského jazera
z obce Gols.
Na spoločných ak
ciách sme sa vás
pýtali, ako vám
chutí sekt od svetoznámeho výrobcu
SZIGETI, ktorý vyrába šumivé vína tradičnou francúzskou

technológiou – Methode Traditionnelle (zrením vo fľaške s francúzskymi kvasinkami, zamrazením kalu,
odstrelením, korkovaním). Odpovede boli pozitívne. V tejto malej
ankete vyhral sekt Pinot Blanc, ktorý prešiel dlhú cestu vývojom. Od
výberu, návrhu novej etikety, cez
legislatívne povinnosti, až po dovoz
a uskladnenie u nás v Žiline.

Vínny festival vo firme
Kral Steffanus
Usporiadanie spoločenských po
dujatí nepatrí iba k zvykom dobrej
spoločnosti, ale slúži aj na vytvorenie medziľudských vzťahov, ktoré
sa premietajú do profesionálneho
i osobného života.
Firma Kral Steffanus je síce mladá
firma, ale aj napriek tomu má bohatú históriu. Jej korene vychádzajú
z rakúskeho Burgenlandu, od rodiny
Zehetbauerovcov už od roku 1705.
Dňa 12. 06. 2010 sa uskutočnil
3. ročník svetového vínneho festivalu The 3rd legendary World Kral –
Steffanus Summer Festival, ktorý sa
konal v priestoroch našej spoločnosti. Súčasťou vínneho festivalu bola
prehliadka kostola sv. Štefana Kráľa,
Dolné Rudiny, kde mal pán Jozef
Dorica odborný historický výklad. Po
výstave sa naši hostia premiestnili na
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slávnostné zahájenie festivalu, ktoré
otvorili pán Pavol Král a pán Stefan
Zehetbauer slávnostným príhovorom. Po príhovore bolo pre hostí
prichystané množstvo dobrého jedla a vína. Degustáciu zabezpečoval
sommelier Marián Suchomel, vďaka
čomu mali naši hostia na výber vína
podľa svojej chuti. Sme veľmi radi,
že na náš festival prijal pozvanie
aj pán Szigeti, náš nový obchodný partner a dodávateľ kvalitného
sektu a šampanského Champagne,
Premier cru.
Zábava sa niesla v duchu dobrej nálady, o pestrý program sa postaralo
„Duo Kings“ s fascinujúcou sabrážou. Do rytmu nám hrala hudobná
kapela Minárikovci až do skorého
rána.
Veríme, že naši hostia strávili príjemný deň a so sebou si odniesli
veľa zážitkov a spomienok.
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