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O spoločnosti Mobilier Design

 S výrobou prvých sedacích súprav sme 

začali v roku 1991 v Piešťanoch. Dlhoroč-

né výrobné skúsenosti nám umožňujú špe-

cializovať sa na zákazkovú výrobu a výrobu 

atypov.  Dokážeme realizovať i náročné 

návrhy architektov a dizajnérov pre hote-

ly, reštaurácie, kancelárie a rôzne verejné 

priestory, ale i bytové a domové interiéry. 

 Vyrábame a predávame moderný čalú-

nený nábytok. V našom sortimente nájde-

te pohodlné kožené alebo látkové sedacie 

súpravy – klasické sedačky, rohové a roz-

kladacie sedacie súpravy, pohovky, sedač-

ky na spanie, kreslá, stoličky, taburetky, 

postele, čalúnené lavice a sedacie boxy. 

 Sedací nábytok z našej produkcie je ele-

gantný, funkčný a kvalitný.  Výhodou ob-

chodnej spolupráce s nami je kompletný 

servis a individuálny prístup ku každému 

zákazníkovi. Cieľom našej práce i do bu-

dúcna je výroba kvalitných sedačiek, kre-

siel a solitérov, ktoré prispejú k vytvoreniu 

originálnych interiérov a k spokojnosti ich 

užívateľov.

About Mobilier Design Company

 Num re occullitem numque sequidus 

doluptaspe nosaepe lescit ex etus coreria 

tionseq uiatectio. Ernam quidebi stempe 

nonse nonsequam ero magni id evenes re-

rio ea sit, netur?  Pos et, to to ide volup-

tatque eos rem ut accuptatet faccae. Erna-

tur sincia incia velit plaute dolor ad magnis 

et hariam que prataque ent ut fuga. Ossi 

cullorrovit pa quo dent fuga.  Nam, ven-

da vid maio to quatem iusam atias dessi 

cuptibus as et faccus exeriti busaesse laut 

magnam doloreium sum et inveres sequae 

ea corempo ratur, que eat magnist empe-

rundae et a quamus, unti ut laborit aut arit 

omnim facipsam nonse ea que voloriori 

dionse rerum dolupta tureictis et pro tet, 

totas exerum quatquasped modi audig-

natusam ut ut et lab imagnih illuptatium 

quia consedia velecearum.  Pos et, to to 

ide voluptatque eos rem ut accuptatet fac-

cae. Ernatur sincia incia velit plaute dolor 

ad magnis et hariam que prataque ent ut 

fuga. Ossi cullorrovit pa quo dent fuga.

O společnosti Mobilier Design

 S výrobou prvých sedacích súprav sme 

začali v roku 1991 v Piešťanoch. Dlhoroč-

né výrobné skúsenosti nám umožňujú špe-

cializovať sa na zákazkovú výrobu a výrobu 

atypov.  Dokážeme realizovať i náročné 

návrhy architektov a dizajnérov pre hote-

ly, reštaurácie, kancelárie a rôzne verejné 

priestory, ale i bytové a domové interiéry. 

 Vyrábame a predávame moderný čalú-

nený nábytok. V našom sortimente nájde-

te pohodlné kožené alebo látkové sedacie 

súpravy – klasické sedačky, rohové a roz-

kladacie sedacie súpravy, pohovky, sedač-

ky na spanie, kreslá, stoličky, taburetky, 

postele, čalúnené lavice a sedacie boxy. 

 Sedací nábytok z našej produkcie je ele-

gantný, funkčný a kvalitný.  Výhodou ob-

chodnej spolupráce s nami je kompletný 

servis a individuálny prístup ku každému 

zákazníkovi. Cieľom našej práce i do bu-

dúcna je výroba kvalitných sedačiek, kre-

siel a solitérov, ktoré prispejú k vytvoreniu 

originálnych interiérov a k spokojnosti ich 

užívateľov.
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Sedačky
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Vinnie
Design: Pavol Rapco

Moderný dizajn a funkčnosť sa vynika-

júco podarilo spojiť pri modeli Vinnie. 

Elegantné línie sedačky, výborný kom-

fort sedenia a pohyblivá opierka hlavy 

sú zárukou Vašej spokojnosti.

Moderný dizajn a funkčnosť sa vynika-

júco podarilo spojiť pri modeli Vinnie. 

Elegantné línie sedačky, výborný kom-

fort sedenia a pohyblivá opierka hlavy 

sú zárukou Vašej spokojnosti.

Moderný dizajn a funkčnosť sa vynika-

júco podarilo spojiť pri modeli Vinnie. 

Elegantné línie sedačky, výborný kom-

fort sedenia a pohyblivá opierka hlavy 

sú zárukou Vašej spokojnosti.
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Fenix
Design: Matej Jančár

Čistý a zaujímavý dizajn sedačky Fénix 

ju predurčuje k tomu, aby sa stala do-

minantou vo vašej obývacej izbe alebo 

kancelárii.

Poskytne vám komfortné sedenie 

a bude reprezentovať váš štýl.

Čistý a zaujímavý dizajn sedačky Fénix 

ju predurčuje k tomu, aby sa stala do-

minantou vo vašej obývacej izbe alebo 

kancelárii.

Poskytne vám komfortné sedenie 

a bude reprezentovať váš štýl.

Čistý a zaujímavý Design sedačky Fé-

nix ju predurčuje k tomu, aby sa stala 

dominantou vo vašej obývacej izbe 

alebo kancelárii.

Poskytne vám komfortné sedenie 

a bude reprezentovať váš štýl.
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Ria
Design: IC Mobilier Design

Komfortná sedačka čistých tvarov za-

ručuje pohodlné a kvalitné sedenie.

Ponuka základných prvkov umožňu-

je vyskladať sedačku podľa potrieb 

zákazníka, napr. samostatný dvojsed 

alebo trojsed, rohovú zostavu, alebo 

zostavu s ležadlom.

Komfortná sedačka čistých tvarov za-

ručuje pohodlné a kvalitné sedenie.

Ponuka základných prvkov umožňu-

je vyskladať sedačku podľa potrieb 

zákazníka, napr. samostatný dvojsed 

alebo trojsed, rohovú zostavu, alebo 

zostavu s ležadlom.

Komfortná sedačka čistých tvarov za-

ručuje pohodlné a kvalitné sedenie.

Ponuka základných prvkov umožňu-

je vyskladať sedačku podľa potrieb 

zákazníka, napr. samostatný dvojsed 

alebo trojsed, rohovú zostavu, alebo 

zostavu s ležadlom.
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Zara
Design: Matej Jančar

Sedačka s jemným nádychom retro 

dizajnu splní tie najnáročnejšie po-

žiadavky na komfort a pohodlie, čo je 

možné len pri použití kvalitných a tr-

vácnych materiálov. Lahkosť a nadča-

sovosť sú podčiarknuté štýlovými hlini-

kovými nohami.

Sedačka s jemným nádychom retro 

dizajnu splní tie najnáročnejšie po-

žiadavky na komfort a pohodlie, čo je 

možné len pri použití kvalitných a tr-

vácnych materiálov. Lahkosť a nadča-

sovosť sú podčiarknuté štýlovými hlini-

kovými nohami.

Sedačka s jemným nádychom retro 

dizajnu splní tie najnáročnejšie po-

žiadavky na komfort a pohodlie, čo je 

možné len pri použití kvalitných a tr-

vácnych materiálov. Lahkosť a nadča-

sovosť sú podčiarknuté štýlovými hlini-

kovými nohami.
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Mona
Design: IC Mobilier Design

Pohodlná sedacia súprava s elegant-

ným dizajnom. Funkčnosť je prioritou 

tejto sedačky. Zákazník má možnosť 

výberu z rôznych segmentov ako napr. 

trojsed, dvojsed, dva a pol sed s funk-

ciou na spanie, ležadlo s úložným 

priestorom a možnosť výberu dreve-

ných alebo kovových nožičiek.

Pohodlná sedacia súprava s elegant-

ným dizajnom. Funkčnosť je prioritou 

tejto sedačky. Zákazník má možnosť 

výberu z rôznych segmentov ako napr. 

trojsed, dvojsed, dva a pol sed s funk-

ciou na spanie, ležadlo s úložným 

priestorom a možnosť výberu dreve-

ných alebo kovových nožičiek.

Pohodlná sedacia súprava s elegant-

ným dizajnom. Funkčnosť je prioritou 

tejto sedačky. Zákazník má možnosť 

výberu z rôznych segmentov ako napr. 

trojsed, dvojsed, dva a pol sed s funk-

ciou na spanie, ležadlo s úložným 

priestorom a možnosť výberu dreve-

ných alebo kovových nožičiek.
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Flexi 10

Praktický, tvarovo jednoduchý 2-sed, 

ľahko rozložiteľný na 2-lôžko s malým 

úložným priestorom. Uplatní sa v ma-

lých aj väčších bytoch, v detských iz-

bách, ale aj v komerčných priestoroch.

Praktický, tvarovo jednoduchý 2-sed, 

ľahko rozložiteľný na 2-lôžko s malým 

úložným priestorom. Uplatní sa v ma-

lých aj väčších bytoch, v detských iz-

bách, ale aj v komerčných priestoroch.

Praktický, tvarovo jednoduchý 2-sed, 

ľahko rozložiteľný na 2-lôžko s malým 

úložným priestorom. Uplatní sa v ma-

lých aj väčších bytoch, v detských iz-

bách, ale aj v komerčných priestoroch.
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Wendy 10

Pohoda, oddych, spánok to sú typické 

znaky tejto sedačky. Rozklad sedačky 

na lôžko je rýchly a jednoduchý a mat-

rac vysoký 14 cm vám zabezpečí pri 

spánku dostatočné pohodlie. 

Praktický, tvarovo jednoduchý 2-sed, ľah-

ko rozložiteľný na 2-lôžko s malým úložným 

priestorom. Uplatní sa v malých aj väčších 

bytoch, v detských izbách, ale aj v komerč-

ných priestoroch.

Praktický, tvarovo jednoduchý 2-sed, ľah-

ko rozložiteľný na 2-lôžko s malým úložným 

priestorom. Uplatní sa v malých aj väčších 

bytoch, v detských izbách, ale aj v komerč-

ných priestoroch.

Praktický, tvarovo jednoduchý 2-sed, ľah-

ko rozložiteľný na 2-lôžko s malým úložným 

priestorom. Uplatní sa v malých aj väčších 

bytoch, v detských izbách, ale aj v komerč-

ných priestoroch.
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Wendy 20

Moderná pohovka s lôžkom na kaž-

dodenné spanie, nastaviteľné opierky 

hlavy vám umožnia relax podľa vašich 

predstáv. Vďaka kvalitnému kovové-

mu mechanizmu, je rozklad sedačky 

na lôžko nenáročný, stačí potiahnuť 

operadlo k sebe a posteľ je pripravená 

na oddych.

Moderná pohovka s lôžkom na kaž-

dodenné spanie, nastaviteľné opierky 

hlavy vám umožnia relax podľa vašich 

predstáv. Vďaka kvalitnému kovové-

mu mechanizmu, je rozklad sedačky 

na lôžko nenáročný, stačí potiahnuť 

operadlo k sebe a posteľ je pripravená 

na oddych.

Moderná pohovka s lôžkom na kaž-

dodenné spanie, nastaviteľné opierky 

hlavy vám umožnia relax podľa vašich 

predstáv. Vďaka kvalitnému kovové-

mu mechanizmu, je rozklad sedačky 

na lôžko nenáročný, stačí potiahnuť 

operadlo k sebe a posteľ je pripravená 

na oddych.
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Wendy 30

Pudis et quos mod milloribus, conecus 

daectur susam quod quamusae maxi-

min ra venimus eum reptatur aut aut is 

aliquatium eni odipien ducitiam, eum 

aribusam, sinctem reruptium cuptatqu-

unt et aliquia spellorisqui quo des adis 

vel idelend ellitat eat omnimagnate 

laut doloreped etur, ut et, iliqui omnis 

dit alibear uptatem dipsam dolup-

ta voluptas arum quatempore, conem 

facersperum, comnis invelit iatatem 

facia venda quos ex enimus, etur sit ut 

restrum rem cum reicabo rrovite volu-

pta vit et et et magnim voloreheniae 

molo veles accullit fugiam, voluptam 

veniet omniminisque iur sunt, sit et vo-

lesto exerernatia sumquidunt, veliquid 

eum volorpor aut alique voluptae. Des 

dit quas acipsa cusam inullestest, volor 

maion non reptatque nobis ut vendit et 

derum am liqui sequate volorum ipien-

dem quiam, aut reperchillab iliti opta 

sequatem fugit et quis aut maio mo 

officab orepro odi con res quae pro idi-

piti de nobiscil eumqui ad ut laborrum 

lam volutem cus, quibusa eptiur seq
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Kreslá
Armchairs
Křesla
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Rolf

Relaxačné polohovacie kreslo na otoč-

nej kovovej podnoži so samostatným 

polohovaním opierky nôh a chrbta. 

Kreslo je možné použiť v priestore, bez 

nutnosti pripojenia do elektrickej siete, 

nakoľko je do kresla zabudovaná nabí-

jacia batéria.

Relaxačné polohovacie kreslo na otoč-

nej kovovej podnoži so samostatným 

polohovaním opierky nôh a chrbta. 

Kreslo je možné použiť v priestore, bez 

nutnosti pripojenia do elektrickej siete, 

nakoľko je do kresla zabudovaná nabí-

jacia batéria.

Relaxačné polohovacie kreslo na otoč-

nej kovovej podnoži so samostatným 

polohovaním opierky nôh a chrbta. 

Kreslo je možné použiť v priestore, bez 

nutnosti pripojenia do elektrickej siete, 

nakoľko je do kresla zabudovaná nabí-

jacia batéria.
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Andy 

Kreslo vás na prvý pohľad zaujme ori-

ginalitou svojich tvarov a štíhlosťou 

prevedenia. Trendové línie kresla budú 

ozdobou každého interiéru. Vysoká 

opierka chrbáta zabezpečí dokonalý 

komfort pri sedení. Zákazník má mož-

nosť výberu kovovej podnože s rôznou 

povrchovou úpravou a tvarom.

Kreslo vás na prvý pohľad zaujme ori-

ginalitou svojich tvarov a štíhlosťou 

prevedenia. Trendové línie kresla budú 

ozdobou každého interiéru. Vysoká 

opierka chrbáta zabezpečí dokonalý 

komfort pri sedení. Zákazník má mož-

nosť výberu kovovej podnože s rôznou 

povrchovou úpravou a tvarom

Kreslo vás na prvý pohľad zaujme ori-

ginalitou svojich tvarov a štíhlosťou 

prevedenia. Trendové línie kresla budú 

ozdobou každého interiéru. Vysoká 

opierka chrbáta zabezpečí dokonalý 

komfort pri sedení. Zákazník má mož-

nosť výberu kovovej podnože s rôznou 

povrchovou úpravou a tvarom
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Matio 

Kreslo Matio zodpovedá najnovším 

trendom v interiérovom dizajne a záro-

veň poskytuje výborný komfort sede-

nia. Bude zaujímavým solitérom vo va-

šej pracovni, obývačke alebo hotelovej 

hale. Zákazník má možnosť výberu ko-

vovej alebo drevenej podnože rôzneho 

tvaru a povrchovej úpravy.

Kreslo Matio zodpovedá najnovším 

trendom v interiérovom dizajne a záro-

veň poskytuje výborný komfort sede-

nia. Bude zaujímavým solitérom vo va-

šej pracovni, obývačke alebo hotelovej 

hale. Zákazník má možnosť výberu ko-

vovej alebo drevenej podnože rôzneho 

tvaru a povrchovej úpravy.

Kreslo Matio zodpovedá najnovším 

trendom v interiérovom dizajne a záro-

veň poskytuje výborný komfort sede-

nia. Bude zaujímavým solitérom vo va-

šej pracovni, obývačke alebo hotelovej 

hale. Zákazník má možnosť výberu ko-

vovej alebo drevenej podnože rôzneho 

tvaru a povrchovej úpravy.
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Fredy 

Moderné relaxačné kreslo je trendo-

vým variantom tradičných ušiako-

vých kresiel. Na rozdiel od klasického 

ušiaka, odľahčený tvar tohto kresla 

ponechá vášmu interiéru harmóniu 

a vzdušnosť. Výhodou tohto kresla 

je možnosť výberu materiálu a tvaru 

podnože.

Moderné relaxačné kreslo je trendo-

vým variantom tradičných ušiako-

vých kresiel. Na rozdiel od klasického 

ušiaka, odľahčený tvar tohto kresla 

ponechá vášmu interiéru harmóniu 

a vzdušnosť. Výhodou tohto kresla 

je možnosť výberu materiálu a tvaru 

podnože.

Moderné relaxačné kreslo je trendo-

vým variantom tradičných ušiako-

vých kresiel. Na rozdiel od klasického 

ušiaka, odľahčený tvar tohto kresla 

ponechá vášmu interiéru harmóniu 

a vzdušnosť. Výhodou tohto kresla 

je možnosť výberu materiálu a tvaru 

podnože.
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Charly Max
Design: Pavol Rapco

Čisté línie, krása masívneho bukového 

dreva a originalita tvarov potešia uží-

vateľa tohto relaxačného kresla a fanú-

šikov nábytkového dizajnu.

Čisté línie, krása masívneho bukového 

dreva a originalita tvarov potešia uží-

vateľa tohto relaxačného kresla a fanú-

šikov nábytkového dizajnu.

Čisté línie, krása masívneho bukového 

dreva a originalita tvarov potešia uží-

vateľa tohto relaxačného kresla a fanú-

šikov nábytkového dizajnu.
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Brian 
Win 
Praktické kreslá štíhlych tvarov, ktoré 

vám poskytnú pohodlie v byte, v hote-

lovej izbe alebo pri šálke dobrej kávy 

v kaviarni. Farbu nôh kresielka je mož-

né upraviť podľa želania zákazníka.

Praktické kreslá štíhlych tvarov, ktoré 

vám poskytnú pohodlie v byte, v hote-

lovej izbe alebo pri šálke dobrej kávy 

v kaviarni. Farbu nôh kresielka je mož-

né upraviť podľa želania zákazníka.

Praktické kreslá štíhlych tvarov, ktoré 

vám poskytnú pohodlie v byte, v hote-

lovej izbe alebo pri šálke dobrej kávy 

v kaviarni. Farbu nôh kresielka je mož-

né upraviť podľa želania zákazníka.
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Adrian 
Bill
Luxusná stolička a polokreslo, okrem 

pohodlného sedenia, vás výrobky zauj-

mú kvalitným remeselným opracova-

ním masívneho dreva. Vhodný výber 

látky alebo kože umožní vyniknúť pek-

ným tvarom týchto výrobkov.

Luxusná stolička a polokreslo, okrem 

pohodlného sedenia, vás výrobky zauj-

mú kvalitným remeselným opracova-

ním masívneho dreva. Vhodný výber 

látky alebo kože umožní vyniknúť pek-

ným tvarom týchto výrobkov.

Luxusná stolička a polokreslo, okrem 

pohodlného sedenia, vás výrobky zauj-

mú kvalitným remeselným opracova-

ním masívneho dreva. Vhodný výber 

látky alebo kože umožní vyniknúť pek-

ným tvarom týchto výrobkov.
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Postele
Beds
Postele
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Orion 10
Orion 20
Komfortná posteľ typu BOX-BETT. 

Spodný čalúnený rám postele tvorí 

konštrukcia z pevných lamiel s masív-

nymi drevenými nožičkami.

Na spodný rám postele sa ukladá mat-

rac, ktorý si zákazník vyberá podľa 

svojich potrieb a individuálne objed-

náva.

Komfortná posteľ typu BOX-BETT. 

Spodný čalúnený rám postele tvorí 

konštrukcia z pevných lamiel s masív-

nymi drevenými nožičkami.

Na spodný rám postele sa ukladá mat-

rac, ktorý si zákazník vyberá podľa 

svojich potrieb a individuálne objed-

náva.

Komfortná posteľ typu BOX-BETT. 

Spodný čalúnený rám postele tvorí 

konštrukcia z pevných lamiel s masív-

nymi drevenými nožičkami.

Na spodný rám postele sa ukladá mat-

rac, ktorý si zákazník vyberá podľa 

svojich potrieb a individuálne objed-

náva.
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Orion 30

Luxusná posteľ typu BOX-BETT so za-

ujímavým  chesterfield čalúnením na 

posteľovom čele. Súčasťou dodávky je 

návlek na matrac, ktorý si zákazník in-

dividuálne vyberá a objednáva.

Luxusná posteľ typu BOX-BETT so za-

ujímavým  chesterfield čalúnením na 

posteľovom čele. Súčasťou dodávky je 

návlek na matrac, ktorý si zákazník in-

dividuálne vyberá a objednáva.

Luxusná posteľ typu BOX-BETT so za-

ujímavým  chesterfield čalúnením na 

posteľovom čele. Súčasťou dodávky je 

návlek na matrac, ktorý si zákazník in-

dividuálne vyberá a objednáva.
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Amely

Moderná čalúnená posteľ príjemných 

oblých tvarov s mäkkým čalúnením 

a úložným priestorom. Posteľ sa do-

dáva s pevným lamelovým roštom, 

alebo na vyžiadanie s polohovateľným 

roštom.

Moderná čalúnená posteľ príjemných 

oblých tvarov s mäkkým čalúnením 

a úložným priestorom. Posteľ sa do-

dáva s pevným lamelovým roštom, 

alebo na vyžiadanie s polohovateľným 

roštom.

Moderná čalúnená posteľ príjemných 

oblých tvarov s mäkkým čalúnením 

a úložným priestorom. Posteľ sa do-

dáva s pevným lamelovým roštom, 

alebo na vyžiadanie s polohovateľným 

roštom.
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Iný nábytok
Other furniture
Jiný nábytek



25

Na základe vašich predstáv, pro-

jektov  architektov a dizajné-

rov vám navrhneme, vyrobíme 

a dodáme čalúnený nábytok na 

mieru. Poťahový materiál látku 

alebo kožu si zákazník môže do-

dať vlastnú, alebo vybrať z našej 

širokej ponuku.

Na základe vašich predstáv, pro-

jektov  architektov a dizajné-

rov vám navrhneme, vyrobíme 

a dodáme čalúnený nábytok na 

mieru. Poťahový materiál látku 

alebo kožu si zákazník môže do-

dať vlastnú, alebo vybrať z našej 

širokej ponuku.

Na základe vašich predstáv, pro-

jektov  architektov a dizajné-

rov vám navrhneme, vyrobíme 

a dodáme čalúnený nábytok na 

mieru. Poťahový materiál látku 

alebo kožu si zákazník môže do-

dať vlastnú, alebo vybrať z našej 

širokej ponuku.

Výroba nábytku na zákazku
Furniture production to order
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HO-RE-CA 
Čalúnené lavice
Upholstered benches

Ponúkame dlhoročné skúsenosti so 

zákazkovou výrobou čalúnených lavíc, 

boxov, kresiel a stoličiek pre reštau-

rácie, kavia rne, hotely či penzióny. 

Pomôžeme vám s návrhom interiéru, 

prekonzultujeme detaily a nakreslí-

me pohľadové výkresy požadovaného 

výrobku. Po ich schválení naši reme-

selníci a technici zrealizujú vašu pred-

stavu do konkrétneho výsledku. Vaša 

spokojnosť a útulný interiér je zmyslom 

našej práce.

Ponúkame dlhoročné skúsenosti so 

zákazkovou výrobou čalúnených lavíc, 

boxov, kresiel a stoličiek pre reštau-

rácie, kavia rne, hotely či penzióny. 

Pomôžeme vám s návrhom interiéru, 

prekonzultujeme detaily a nakreslí-

me pohľadové výkresy požadovaného 

výrobku. Po ich schválení naši reme-

selníci a technici zrealizujú vašu pred-

stavu do konkrétneho výsledku. Vaša 

spokojnosť a útulný interiér je zmyslom 

našej práce.
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Ponúkame dlhoročné skúsenosti so 

zákazkovou výrobou čalúnených lavíc, 

boxov, kresiel a stoličiek pre reštau-

rácie, kavia rne, hotely či penzióny. 

Pomôžeme vám s návrhom interiéru, 

prekonzultujeme detaily a nakreslí-

me pohľadové výkresy požadovaného 

výrobku. Po ich schválení naši reme-

selníci a technici zrealizujú vašu pred-

stavu do konkrétneho výsledku. Vaša 

spokojnosť a útulný interiér je zmyslom 

našej práce.
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Sme špecialisti na sedací nábytok. 

Vieme, že dokonalý výrobok vyžadu-

je inovačný dizajn, znalosti ergonómie, 

kvalitné materialy a vysokú zručnosť 

technikov, čalúnikov,stolárov, strihačiek 

a krajčírok. Tešíme sa z toho , že s naši-

mi výrobkami sme mohli prispieť k reali-

zácii viacerých  pekných interierov. 

Sme špecialisti na sedací nábytok. 

Vieme, že dokonalý výrobok vyžadu-

je inovačný dizajn, znalosti ergonómie, 

kvalitné materialy a vysokú zručnosť 

technikov, čalúnikov,stolárov, strihačiek 

a krajčírok. Tešíme sa z toho , že s naši-

mi výrobkami sme mohli prispieť k reali-

zácii viacerých  pekných interierov. 

Sme špecialisti na sedací nábytok. 

Vieme, že dokonalý výrobok vyžadu-

je inovačný dizajn, znalosti ergonómie, 

kvalitné materialy a vysokú zručnosť 

technikov, čalúnikov,stolárov, strihačiek 

a krajčírok. Tešíme sa z toho , že s naši-

mi výrobkami sme mohli prispieť k reali-

zácii viacerých  pekných interierov. 
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Technické výkresy
Technical drawings
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Zara Mona
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Katalóg výrobkov
Products Catalogue
Katalog výrobků
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Adela 10 Fenix Mona

41

Vinnie Ria Wendy 10

Wendy 20 Wendy 30 Zara

Julia Flexi 10 Alfa
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Tony Eni Pegy

Tina Jenny Sofia

Sixty Vanessa Golem

Alex Viky Eden
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Brian Win Adrian

Rolf Charly Max Fredy

Andy Matio Fredy

Lubio Marcel Relax Max
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Ema Javea Marek

Amely Orion 10 Orion 20

Orion Chester Postel

Chesterfield Chesterfield 2-sed. Chesterfield kreslo
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