
VZORKOVNÍK
DEKORY NÁBYTKU

HPL laminát kategória S:

RAL:

breza

1018

buk

60246018

1033

HPL laminát kategória L:

7035
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biela
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3004
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slonová kosť limetkovozelená tyrkysová

ružová

svetlomodrá

javor
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krémovobéžová

Pracovné dosky POSTFORMING:

betón svetlý

LTD kategória L:

plameniakovoružová

pastelovomodrá

levanduľová

limetkovozelená žltá oranžová

červená

betón tmavý

LTD kategória S:

biela svetlosivá grafitovosivá breza čerešňa

dub buk orech

biela perlovosivá

Zmena dekorov v nadväznosti na nové kolekcie dodávateľa sú vyhradené. 159



AKO PRACUJEME
V DESIATICH KROKOCH

1. KROK

Pripravujete sa na rekonštrukciu alebo prístavbu ško-
ly alebo škôlky? Plánujete obmenu nábytku a vyba-
venia? Napíšte nám alebo zavolajte. Náš obchodný 
manažér si s Vami dohodne schôdzku.

2. KROK

Pôsobíme na území celej Slovenskej
republiky, preto za Vami obchodný manažér príde, 
kamkoľvek si budete priať.

3. KROK

V priebehu Vašej schôdzky si obchodný manažér 
pozorne vypočuje Vaše predstavy, zameria priestory, 
vykoná základné zakreslenie dispozičného riešenia a 
oznámi Vám svoje odporúčania a odborný názor.

4. KROK

A teraz to najdôležitejšie. Spracovanie projektu ...
Obvykle obsahuje pôdorysy, odporúčania
projektanta pre dosiahnutie ideálnej kapacity, výber 
nábytkových prvkov a vybavenia, technické riešenie 
učební, 3D vizualizácie a cenovú kalkuláciu.

5. KROK

Vypracovaný projekt Vám náš obchodný 
manažér zašle alebo za Vami príde a 
osobne Vám ho predstaví.

6. KROK

Obchodný manažér a projektant postupne 
spracujú všetky Vaše želania a pripomienky. 
Keď sa spoločne dopracujete k tej najlepšej 
alternatíve, spolu s obchodným manažérom 
vykonáte záväznú objednávku.

7. KROK

Vašu objednávku interne spracujeme 
a zadáme do výroby. Potom už len 
počkajte na telefonát od obchodného 
manažéra, ktorý s Vami naplánuje 
termín dodávky a montáže.

8. KROK

A je tu deň D ...
V deň dohodnutej montáže 
všetko naložíme a dovezieme. 
Nech už je Vaša škola kdekoľvek 
na Slovensku.

9. KROK

Akonáhle tovar dorazí, náš montážny tím 
všetko vyloží a pustí sa do práce. Montážou a 
umiestnením nábytku to ale zďaleka nekončí. 
Koordinujeme prácu s dodávateľom stavebných 
prác

10. KROK

Odchodom montážneho tímu začína veľmi 
dôležitá etapa - sprevádzkovanie a zaškole-
nie. Súčasťou nášho odovzdania sú revízne 
správy, návody na používanie a pod. A teraz 
už je rad na Vás. Užívajte si príjemné nové 
prostredie, v ktorom sa budú deti rady učiť.

Alexander Kováč, autor sedacej súpravy Obluda a kresieb v katalógu 2020

160


