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Głównym celem projektu jest zwiększenie
intensywności współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego pogranicza
czesko-polskiego. Cel ten jest realizowany poprzez cel szczegółowy jakim jest
utworzenie sieci sieć współpracy rozwoju
gospodarczego pogranicza czesko-polskiego w oparciu o 5 tematycznych transgranicznych grup roboczych (ds. rozwoju
gospodarczego i energii odnawialnej na
pograniczu cz-pl, ds. produktów regionalnych na pograniczu cz-pl, ds. prowadzenia
działalności gospodarczej na pograniczu
cz-pl, ds. rozwoju regionalnego i turystyki
na pograniczu czpl, ds. mobilności pracowniczej na pograniczu cz-pl). Tematyka grup
roboczych bezpośrednio wynika z bieżących problemów czesko-polskiego pogranicza, strategii dotyczącej wkładu programu
EWT w realizację unijnej strategii na rzecz
inteligentnego, zrównoważonego wzrostu
sprzyjającego włączeniu społecznemu
oraz osiągnięcie spójności gospodarczej,
społecznej i terytorialnej. Posiedzenia grup
roboczych mają otwarty charakter. Do
udziału w nich poza partnerami projektu
zapraszane są podmioty po obu stronach
granic zainteresowane bezpośrednio wybraną problematyką tj.: izby gospodarcze,
stowarzyszenia i związki, fundacje, cechy
rzemiosł, inkubatory, klastry, urzędy pracy,
samorządy, przedsiębiorstwa, wszelkie
inicjatywy społeczne itp. Zaplanowane
działania projektu wpłyną na zwiększenie intensywności współpracy instytucji
i społeczności w regionie przygranicznym
w obszarze rozwoju społeczno-gospodarczego.

Hlavním cílem projektu je zvýšení intenzity
spolupráce za účelem socio-ekonomického
rozvoje českopolského příhraničí. Tento cíl
bude naplňován skrze specifický cíl, a to
vytvořením sítě spolupráce hospodářského
rozvoje česko-polského příhraničí na bázi
5 tematických přeshraničních pracovních
skupin (pro hospodářský rozvoj a obnovitelné energie v česko-polském příhraničí,
pro regionální produkty v česko-polském
příhraničí, pro podnikání v česko-polském
příhraničí, pro regionální rozvoj a cestovní
ruch v česko-polském příhraničí, pro pracovní mobilitu v česko-polském příhraničí).
Zaměření pracovních skupin vychází přímo
z aktuálních problémů česko-polského
příhraničí, strategie týkající se příspěvku
programu EÚS pro realizaci evropské
strategie pro inteligentní a udržitelný
růst podporující začlenění a pro dosažení
hospodářské, sociální a územní soudržnosti. Jednání pracovních skupin budou
mít otevřený charakter. Kromě partnerů
projektu budou přizvány veškeré subjekty
z obou stran hranice přímo zainteresované
vybranou problematikou, tj.: hospodářské
komory, sdružení a svazy, nadace, řemeslnické cechy, inkubátory, klastry, úřady práce, samosprávy, podniky, veškeré občanské
iniciativy apod. Naplánované projektové
aktivity budou mít vliv na zvýšení intenzity
spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu v oblasti socio-h spodářského
rozvoje.
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DOMODO
DOtváříme MOmenty DOmova

DOdajemy MOmenty DOmostwu

Výrobce nábytku z lokálních dřevin, v kombinaci s místním tradičním sklem a kovem
v osobitém severočeském designu.

Producent mebli z lokalnych gatunków
drewna łączonych z miejscowym szkłem
tradycyjnym i metalami w niepowtarzalnym północno-czeskim stylu.

DOMODO

Tel. +420 604 468 538
E-mail: domodo@post.cz
www www.domodo.cz

Soukenná 984/9,
466 01 Jablonec nad Nisou
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ZAKŁAD STOLARSKI
BRYŁKA STEFAN
Nasza firma istnieje na rynku już od wielu
lat. Obecnie właściciel jest trzecim pokoleniem, które prowadzi rodzinny interes.

Naše firma existuje na trhu už mnoho let.
Dnešní majitel je zástupcem třetí generace,
která tento rodinný podnik provozuje.

Przez lata zakład był przekazywany z ojca
na syna, co pozwoliło nam wypracować
doświadczenie oraz zadowolenie wśród
klientów. Wszystkich zainteresowanych
zapraszamy do współpracy. Ze swojej
strony gwarantujemy fachowe doradztwo
oraz rzetelne profesjonalne wykonanie powierzonych nam prac. Doświadcz naszych
produktów osobiście i daj się zaskoczyć,
z jak wielką dbałością o szczegóły i doświadczeniem nasz zespół projektuje dla
Ciebie idealną koncepcję umeblowania.
Czekamy na Ciebie.

Celá desetiletí byl závod předáván z otce
na syna, co usnadnilo udržení dosavadních
a vytváření nových zkušeností, a uspokojovat naše zákazníky. Všechny zájemce zveme ke spolupráci. Ze své strany
zaručujeme odborné poradenství a řádnou
profesionální výrobu svěřených nám práci.
Zažijte naše produkty osobně a nechte
se překvapit tím s jakou péči o detaily
a zkušenostmi náš tým připravuje pro
vás perfektní návrh vybavení nábytkem.
Čekáme na Vás.

ZAKŁAD STOLARSKI
BRYŁKA STEFAN

Tel.
Mobile:
E-mail:
www

ul. Gajowa 10
Zimna Wódka
47-143 Ujazd

+48 77 463 78 07
+48 504 182 340
info@brylka.com.pl
www.brylka.com.pl
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MEBLE BUCHMAN
Firma Meble Buchman istnieje od 1985
roku i posiada wykwalifikowana kadrę
pracowniczą. Zajmujemy się produkcją
mebli na indywidualne życzenie klienta.
Najważniejsza dla nas jest wysoka jakość
wytwarzanego przez nas produktu, cena
oraz terminowość. Zapraszamy!

Firma Nábytek Buchman existuje od roku
1985 a má odborně způsobilý personál. Zabýváme se výrobou nábytku na individuální
přání zákazníků. Nejdůležitější pro nás je
vysoká kvalita námi tvořeného produktu,
cena a včasnost. Jste zváni!

MEBLE BUCHMAN
KAMIL BUCHMAN

Tel.
Mobile:
E-mail:
www

ul. Składowa 15
45-125 Opole

+48 77 453 05 68
+48 792 203 271
meblebuchman@wp.pl
www.meblebuchman.pl
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DAKO
Společnost DAKO s r.o. působí na českém
trhu již od roku 1992. Program společnosti
je zaměřen na stavebně truhlářskou výrobu
i na výrobu nábytku. Základní filozofií firmy
je především oslovení konečného uživatele
výrobků a poskytování co možná nekomfortnějších služeb za přijatelné ceny. Práce
jsou prováděny kvalifikovaným týmem
pracovníků tradičními materiály a způsoby.
Vzhled našeho nábytku vychází především
ze stylového selského interiéru našich babiček a prababiček, z provensálského stylu
i nápadů současných designérů. Vyrábíme
jednotlivé kusy nábytku jako například
stoly, židle, komody, ale i celé sestavy ložnic, kuchyní i dětských pokojů. Zkušenosti
máme i s vybavováním celých penzionů či
restaurací. Díky povrchové úpravě na bázi
přírodních mořidel a laků či přírodních vosků a olejů je nábytek ekologický a zachovává si svůj nefalšovaný stylový ráz. Každý
jednotlivý kus nábytku či doplňku, který
opustí naši dílnu, je ryzím originálem. Vaši
zakázku přivezeme i namontujeme.

DAKO SPOL. S R.O.
čp. 168
Libňatov

Spółka DAKO s r.o. działa na czeskim
rynku już od 1992 roku. Portfolio produkcyjne spółki zorientowane jest na stolarkę
budowlaną i na produkcję mebli. Podstawową filozofią firmy jest przede wszystkim dotarcie do końcowego użytkownika
produktów oraz świadczenie najbardziej
komfortowych z możliwych i atrakcyjnych
cenowo usług. Prace wykonywane są przez
profesjonalny zespół z użyciem tradycyjnych materiałów i procedur.
Wygląd naszych mebli bazuje przede
wszystkim na stylu sielskich wnętrz
naszych prababci i babci, stylu prowansalskim oraz koncepcjach współczesnych
projektantów. Produkujemy pojedyncze
sztuki mebli, takie jak np. stoły, krzesła,
komody, ale również całe komplety mebli
do sypialni, kuchni i pokojów dziecięcych.
Mamy również doświadczenie w wyposażeniu w meble całych pensjonatów lub restauracji. Dzięki wykończeniu powierzchni
naturalną bejcą lub naturalnymi lakierami,
woskami i olejami meble są ekologiczne
a ich styl zachowuje swój niepowtarzalny
charakter. Każda sztuka mebla lub akcesoria, które opuszczają nasz zakład, stanowi
czysty oryginał. Państwa zamówienie
dostarczymy a następnie zamontujemy.

Tel. +420 499 781 558
+420 603 526 131
+420 602 117 812
E-mail: dako@atlas.cz
www www.firmadako.cz
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MEBLE RUST
Firma ernestrust od ponad 50 lat tworzy
wnętrza kuchenne odznaczające się nowoczesnym designem, niezwykłą elegancją
i wysoką jakością. Przy wykorzystaniu
najbardziej zaawansowanych technologii i wspieraniu tradycyjnego rzemiosła,
Rust wyznacza trendy na rynku mebli
kuchennych i pokazuje coraz to ciekawsze
rozwiązania stosowane we wnętrzach
kuchennych. Proponowane rozwiązania
możemy podziwiać w trzech kolekcjach:
R-Collection – autorska kolekcja, w której
prezentowane są innowacyjne i nieszablonowe rozwiązania.
Kolekcja Unique przedstawia wnętrza kuchenne, w których zastosowano starannie
wyselekcjonowane programy wzornicze
łączące w sobie prostotę, funkcjonalność
i nowoczesny design. W ofercie nie zabrakło klasycznych rozwiązań w nowoczesnym wydaniu.
Kolekcja Style, z delikatną nutą ornamentyki, motywów zdobniczych czy ozdobnych
frezów, podkreślają swoją ponadczasowością.

MEBLE RUST
MARIAN RUST
ul. Rolna 13
46-375 Pludry

Už přes 90 let vyrábíme nejkvalitnější
nábytek dobrému pocitu a zdraví příznivý.
Naše zkušeností nám umožňují vytvářet
nábytek, který vám bude sloužit po celá
léta.
V naše nabídce najdete nábytek nejen do
kuchyně a ložnice, ale také komody, skříně,
toaletní stolky, atypický nábytek, psací
stoly a postele.
Každý kus nábytku se vyrábí na speciální
objednávku, díky čemu jsme schopní se přizpůsobit potřebám každého zákazníka.
Jsme připravení přijímat speciální zakázky
na výrobu nábytku, které splní vaše přání.
Neustále implementujeme nová řešení,
která modernizují naši společnost, aby byla
lepší, modernější a konkurenceschopná na
nábytkářském trhu. Moderní technologie
umožňují nám vytvářet nábytek, který
získává vaši přízeň.
Naše společnost byla vyznamenána titulem
Firma roku 2007.

Tel. +48 34 353 74 85
E-mail: sekretariat@rust.pl
www www.rust.pl
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MEBLE BADURA
Od ponad 90-ciu lat wykonujemy meble
najwyższej jakości sprzyjające dobremu
samopoczuciu i zdrowiu. Doświadczenie
pozwala nam wytwarzać meble, tak aby
służyły Państwu przez wiele lat.

Už přes 90 let vyrábíme nejkvalitnější
nábytek dobrému pocitu a zdraví příznivý.
Naše zkušeností nám umožňují vytvářet
nábytek, který vám bude sloužit po celá
léta.

W naszej ofercie znajdą państwo meble
kuchenne, łóżka, komody, szafy, toaletki,
meble nietypowe biurka oraz sypialnie.
Każdy mebel realizowany jest pod specjalne zamówienie, dzięki czemu jesteśmy w stanie dopasować się do potrzeb
każdego klienta.

V naše nabídce najdete nábytek nejen do
kuchyně a ložnice, ale také komody, skříně,
toaletní stolky, atypický nábytek, psací
stoly a postele.

Jesteśmy gotowi przyjąć specjalne zamówienie tak aby mebel spełniał państwa
oczekiwania. Systematycznie wdrażamy
w życie rozwiązania, które pozwalają nam
modernizować firmę, aby stała się lepsza,
bardziej nowoczesna oraz konkurencyjna
na rynku meblarskim. Nowoczesne technologie pozwalają nam tworzyć meble które
zyskują Państwa uznanie.
Nasza firma zastała uznana firmą roku
2007.

Každý kus nábytku se vyrábí na speciální
objednávku, díky čemu jsme schopní se přizpůsobit potřebám každého zákazníka.
Jsme připravení přijímat speciální zakázky
na výrobu nábytku, které splní vaše přání.
Neustále implementujeme nová řešení,
která modernizují naši společnost, aby byla
lepší, modernější a konkurenceschopná na
nábytkářském trhu. Moderní technologie
umožňují nám vytvářet nábytek, který
získává vaši přízeň.
Naše společnost byla vyznamenána titulem
Firma roku 2007.

14 IZBA GOSPODARCZA ŚLĄSK / HOSPODÁŘSKÁ KOMORA "SLEZSKO"

PRODUCENT MEBLI
CLAUDIUS BADURA
ul. Wojska Polskiego 45
46-380 Dobrodzień

Tel.
Mobile:
E-mail:
www

+48 34 35 75 480
+48 606 368 629
baduraclaudius@poczta.onet.pl
www.meble-badura.pl
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PAVEL BACOVSKÝ
INTERIÉRY
Firma PAVEL BACOVSKÝ INTERIÉRY
úspěšně funguje již od roku 1991.

Firma Wnętrza PAVEL BACOVSKÝ działa
z powodzeniem od 1991 roku.

Zaměřujeme se především na poradenství
v oblasti interiérového designu, vypracování projektové dokumentace a realizace
interiérů na klíč.

Skupiamy się głównie na doradztwie
w zakresie aranżacji wnętrz, zindywidualizowanych projektach mebli, opracowywaniu dokumentacji projektowej i realizacji
wnętrz pod klucz.

Nevyhýbáme se jakýmkoliv zakázkám, ať
už z oblasti komerční (veřejné budovy, kanceláře, open space kanceláře), tak z oblasti
soukromé ( jednotlivé pokoje, byty nebo
celková řešení rodinných domů).
Od počátku klademe důraz na vytříbený
design, kvalitu zpracování a užitnou hodnotu veškerého interiérového vybavení. Pro
názornější ukázku poskytujeme zákazníkům

PAVEL BACOVSKÝ
INTERIÉRY

Mlýnská 32a
466 01 Jablonec nad Nisou

Nie unikamy zamówień komercyjnych (budynki użyteczności publicznej, pomieszczenia biurowe, biura typu open space) oraz
prywatnych (pojedyncze pokoje, mieszkania lub rozwiązania dla całego domu).
Od początku kładziemy nacisk na elegancki design, jakość wykonania i wartość
użytkową wszelkiego wyposażenia wnętrz.
Dla lepszego wyobrażenia nasi Klienci
otrzymują wizualizacje 3D.

Tel. +420 483 311 788
+420 737 291 491
E-mail: interiery@bacovsky.cz
www www.bacovsky.cz
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FREY EXPORT IMPORT
Jesteśmy firmą produkującą meble tapicerowane. Większość naszej produkcji (TIR
dziennie) to modele zlecone do krajów UE
- Niemcy, Francja, Dania, Holandia, Anglia
Posiadamy własną maszynownię
wyposażoną w maszyny CNC oraz własną
szwalnię.
Obecnie otwieramy nowy dział - kompleksowe wyposażenie hoteli, pensjonatów
i domów opieki.
Nasza oferta jest kompleksowa i obejmuje
wyposażenie kuchni, jadalni, salonu, sypialni i holu. Wyposażenie sypialni obejmuje
zarówno meble (łóżka,komody i szafy
przesuwne), jak i materace oraz bieliznę
hotelową (kołdry, poduszki, pościele,
ręczniki ). Współpracujemy z firmami oferującymi wykończenia: posadzki, łazienki.
Zaletą naszej oferty jest elastyczność
i kompleksowość - wyposażenie całościowe wraz ze sprzętem AGD ”pod klucz”.

FREY EXPORT IMPORT
ul. Pasternik 4G
Głogówek 48-250

Jsme výrobcem čalouněného nábytku.
Většina naše výroby (denně nákladní auto)
jsou modely objednané v zemích EU - Německo, Francie, Dánsko, Nizozemsko, Velká
Británie. Máme vlastní strojovnu vybavenou CNC stroji a vlastními šicími stroji.
V současné době otevíráme nové oddělení - komplexní výbava hotelů, pensionů
a domů s pečovatelskou službou.
Naše nabídka je komplexní a zahrnuje
vybavení kuchyní, jídelny, obýváku, ložnice
a vestibulu. Vybavení ložnice zahrnuje
nejen nábytek (postele, komody a posuvné
skříně) ale také matrace a hotelový textil
(pokrývky, polštáře, povlečení, ručníky).
Spolupracujeme s firmami nabízejícími konečné stavební práce: - podlahy, koupelny.
Přednosti naše nabídky je flexibilita a komplexnost - komplexní vybavení včetně
spotřebičů, tzv. „na klič”.

Tel.
Mobile:
E-mail:
www

+48 77 406 93 00
+48 509 322 750
andrzejfrey@wp.pl
www.frey.net.pl
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ZAKŁAD STOLARSKI
KOWALCZYK KRYSTOF
Zakład Stolarski Kowalczyk Krystof to
rodzinna firma z tradycją, która istnieje od
1949r. Zajmujemy się produkcją wysokiej
jakości drewnianych drzwi oraz okien.
Jesteśmy uznaną firmą nie tylko w Polsce,
ale i zagranicą. Posiadamy Aprobatę
Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej
w Warszawie. Według najwymyślniejszych
wymagań klienta jesteśmy w stanie wykonać każde nietypowe zlecenie, z którego
nasz klient będzie zadowolony. Posiadamy
duży wybór modeli drzwi, które można
zobaczyć na naszej wystawie. Cieszymy
się z zadowolenia naszych klientów, a oni
z dobrych okien i drzwi – na wieki!
Na wszystkie nasze produkty udzielamy
gwarancje.

Truhlářství Kowalczyk Krystof je rodinným podnikem, kterého tradice sahají
až do roku 1949. Zabýváme se výrobou
vysoce kvalitních dřevěných oken a dveří.
Máme dobrou pověst nejen v Polsku, ale
také v zahraničí, kde realizujeme mnoho
objednávek. Vlastníme Technické schválení
Zkušebního ústavu stavebního ve Varšavě,
které zaručuje dobrou kvalitu oken. Dle
nejbizarnějších požadavků zákazníka jsme
schopní vyrobit jakoukoliv atypickou zakázku, s kterou bude náš zákazník spokojen.
Nabízíme velký výběr vzorů dveří, které
jsou k vidění na naše výstavě. Spokojenost
naších zákazníků nám děla radost, a naši
zákazníci jsou rádi, že si pořídili okna
a dveře, které vydrží celé století.
Na všechny naše výrobky dáváme záruku.

Zapewniamy pomiary na budowie, fachowy
montaż oraz serwis pogwarancyjny.

ZAKŁAD STOLARSKI
KOWALCZYK KRYSTOF
ul. Olimpijczyków 5
46-053 Chrząstowice

Zajišťujeme zaměření na stavbě, odbornou
montáž a pozáruční servis.

Tel. +48 77 421 90 34
Mobile: +48 602 631 844
+48 600 173 612
E-mail: info@kowalczykstolarstwo.pl
www www.kowalczykstolarstwo.pl
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DEVA
Naší parketou jsou Vaše parkety.
Od chalupy po Pražský hrad. Realizace dřevěných podlah. Restaurování a provádění
nových podlah včetně obkladů a dlažeb.
Historie firmy začala v roce 1995 zahraniční stáží ve Španělsku. Původní záměr na
získání kvalitních lepidel pro stavební konstrukce přerostl po návštěvě firmy QUIDE
DEVA ve specializaci na obor dřevěných
podlah. Po dvouleté zkušební době byla
naše firma v roce 1997 přijata do rodiny
DEVA! Získala tak se jménem i ochrannou
známku a právo zastupovat mateřskou
firmu v České a Slovenské republice. Navázala tak na 50ti letou tradici a zkušenosti
rodinné firmy QUIDE DEVA.
V roce 2009 obhájila a zavedla naše firma
systém řízení a jakosti ISO 9001:2009.
Za dobu patnácti let firma vytvořila systém
služeb pro firmy, které se zabývají dřevěnými podlahami. Výsledkem jsou desítky
profesionálních firem, které byly vyškoleny
u firmy DEVA s.r.o. a řada kvalitních prací
realizovaných ve spolupráci s těmito firmami. Původní skromné začátky přerostly do
realizací podlah v historicky nejcennějších
objektech a poradenské odborné činnosti
na úrovni soudního znalectví.

Naszym parkietem jest Wasz parkiet.
Od domków po zamek praski. Realizacja
podłóg drewnianych. Restaurowanie i wykonywanie nowych podłóg wraz z płytkami
ściennymi i podłogowymi.
Historia firmy rozpoczęła się w 1995
roku zagranicznym stażem w Hiszpanii. Pierwotny cel uzyskania wysokiej
jakości klejów do konstrukcji drewnianych
przeobraził się po odwiedzinach w firmie
QUIDE DEVA w specjalizację w kierunku
podłóg drewnianych. Po dwuletnim okresie
próbnym nasza firma została w 1997 roku
przyjęta do rodziny DEVA! W ten sposób
wraz z nazwą i marką handlową uzyskała
prawo do reprezentowania matczynej firmy
na terenie Republiki Czeskiej i Słowacji.
W ten sposób nawiązała do 50-letniej
tradycji i doświadczeń rodzinnej firmy
QUIDE DEVA.
W 2009 roku nasza firma obroniła a wprowadziła system zarządzania jakością ISO
9001:2009.
Przez piętnaście lat nasza firma wytworzyła i udoskonalała system usług dla firm,
które zajmują się podłogami drewnianymi.
Wynikiem czego są dziesiątki profesjonalnych przedsiębiorstw, które zostały
przeszkolone w firmie DEVA s.r.o. oraz
wiele wysokiej jakości prac realizowanych
we współpracy z tymi firmami. Pierwotne
skromne początki przerosły w realizację
podłóg w najcenniejszych z historycznego
punktu widzenia obiektach oraz specjalistyczne doradztwo na poziomie biegłego
sądowego.
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DEVA S.R.O.

28. října 1796/25
466 01 Jablonec nad Nisou

Tel. +420 483 318 045
E-mail: info@devasro.cz
www www.devasro.cz
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MEBLE RYBACCY
Firma Meble Rybaccy powstała w roku
1990 jako Zakład Galanterii Drzewnej
produkujący artykuły wyposażenia wnętrz.
W roku 1993 działalność została rozszerzona o hurtową i detaliczną sprzedaż
mebli. W kolejnych latach w związku z dynamicznym rozwojem hurtowej idetalicznej
sprzedaży mebli powiększano powierzchnię wystawienniczą z 200 m² do obecnych
3000 m². Obecnie w ofercie firmy Meble
Rybaccy znajdują się produkty do wszystkich pomieszczeń. Firma współpracuje
z czołowymi polskimi producentami.

Firma Meble Rybaccy vznikla v roce 1990
jako Závod na výrobu dřevařské galanterie zabývající se výrobou prvků výbavy
interiérů. V roce 1993 byla činnost firmy
rozšířena na maloobchodní a velkoobchodní prodej nábytku. V následujících letech
v souvislosti s dynamickým vývojem maloobchodní a velkoobchodní prodej nábytku
byla rozšířena výstavní plocha ze 200 m²
na současných 3 000 m². Dnes v rámci
nabídky firmy Meble Rybaccy najdete produkty do všech místnosti. Firma spolupracuje s čelnými polskými výrobci.

SALON MEBLOWY
„MEBLE RYBACCY”

Tel. +48 77 442 80 81
E-mail: biuro@meblerybaccy.pl
www www.meblerybaccy.pl

ul.Budowlanych 12y
45-121 Opole
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MEBLE MYLLEK
Tworzymy meble na wymiar, dopasowane do Państwa indywidualnych potrzeb
oraz preferencji. Od momentu stworzenia
projektu, poprzez produkcję oraz montaż,
aż po serwis– dbamy o najwyższą jakość
wykonywanych produktów oraz usług.

Tvoříme nábytek na zakázku, přizpůsobený
vašim individuálním potřebám a preferencím. Od okamžiku vyhotovení návrhu, přes
výrobu a montáž, až po servis – pečujeme
o nejvyšší kvalitu vyráběných výrobků
a poskytovaných služeb.

JAKOŚĆ jest naszym standardem już
w czwartym pokoleniu tradycji stolarskich,
rodem z Dobrodzienia. Umeblujemy Państwa wnętrza mieszkalne, w szczególności
kuchnię, jadalnię, salon, łazienkę, sypialnię,
jak i garderobę czy pokój młodzieżowy,
w każdym stylu – od nowoczesnego po
klasyczny.

Kvalita je u nás samozřejmosti. Už čtvrtou
generaci udržujeme truhlářské tradice
zrozené ve známém truhlářském městě
Dobrodzien. Vybavíme nábytkem vaše
obytné místnosti, zejména kuchyň, jídelnu,
obývací pokoj, koupelnu, ložnici, a šatník,
nebo pokoj pro dospívající dětská, v jakémkoliv slohu – od moderního až na klasický.

Klientom biznesowym oferujemy kompleksowe wyposażenie biur, salonów,
gabinetów, sklepów, recepcji oraz innych
powierzchni użytkowych.

Podnikatelům nabízíme komplexní výbavu
kancelářských prostor, salonů, kabinetů,
obchodů, recepce a ostatních užitkových
ploch.

Na wysoką JAKOŚĆ mebli MYLLEK składają się kwalifikacje oraz doświadczenie
naszych pracowników, jak i ciągły rozwój
z wykorzystaniem wysokiej klasy maszyn.

Vysoká Kvalita nábytku MYLLEK je tvořena způsobilostí a zkušenostmi naších
zaměstnanců, a také neustálým rozvojem
s využitím vysoce kvalitních strojů.

ZAKŁAD STOLARSKOTAPICERSKI MARTIN
MYLLEK

Tel.
Mobile:
E-mail:
www

ul. Wojska Polskiego 36
46-380 Dobrodzień

+48 34 3575 240
+48 792 275 711
myllek@myllek.pl
www.myllek.pl
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PALARCZYK
Firma Palarczyk jest firmą rodzinną, której
początek sięga roku 1949.

Firma Palarczyk je rodinným podnikem,
kterého začátky sahají roku 1949.

Już od samego początku naszą uwagę
skupiał klient o indywidualnych wymaganiach. Lata doświadczeń, współpraca
z wieloma architektami i wymagania
naszych klientów przyczyniły się do zbudowania solidnej marki.

Už na začátku jsme se soustředili na zákaznicích s individuálními požadavky. Roky
zkušeností, spolupráce s mnoha architekty
a požadavky naších zákazníků přispěly
vytvoření solidní značky.

Fundamentem firmy nie jest tylko tradycja.
Inwestujemy w najnowsze rozwiązania
dostępne w naszej branży, aby mieć możliwość wykonania najbardziej wyszukanych
projektów.
Na dzień dzisiejszy świadczymy usługi na
najwyższym poziomie w zakresie produkcji
drzwi oraz mebli wraz z elementami aranżacyjnymi. Jesteśmy otwarci na indywidualne realizacje projektów i usług.

Základem firmy není pouze tradice. Investujeme do nejnovějších řešení dostupných
v našem oboru, aby získat možnost výroby
nejbizarnějších projektů.
V současné době poskytujeme nejvyšší
úroveň služeb ve výrobě dveří a nábytku
včetně doplňkových prvků. Jsme otevření
individuálním realizacím projektů a služeb.
Jsme si jistí, že připravována pro vás nabídka bude splňovat vaše očekávání.

Mamy pewność, że przygotowana dla Państwa oferta spełni najbardziej wyszukane
wymagania.

PALARCZYK
ul. Leśna 4
44-240 Żory

Tel. +48 32 4343 937
E-mail: biuro@palarczyk.pl
www www.palarczyk.pl
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STRZAŁKA
Designersko, kompleksowo, profesjonalnie,
począwszy od projektu, przez wykonanie
i montaż, od dębu po drewna egzotyczne,
w zgodzie z systemem zarządzania ISO
2000. Według autorskiej technologii, opracowanej w wielopokoleniowym warsztacie
i z dbałością o każdy detal, który swoją
trwałością będzie cieszyć oko dziś i jutro.

Designově, komplexně, profesionálně,
počínaje projektem, přes výrobu a montáž,
od dubu až po exotické dřeviny, v souladu
se systémem řízení kvality ISO 2000. Dle
autorské technologie, vypracované v mnoha generační dílně, a s péči o každý detail,
který svou odolnosti bude uspokojovat
dnes a zítra.

Właśnie tak firma Strzałka ze Śląska
tworzy ekskluzywne schody drewniane
na konstrukcji stalowej, na konstrukcji
drewnianej, na podłożu betonowym, schody dywanowe, schody kręte oraz drzwi
zewnętrzne i wewnętrzne.

Právě takto firma Strzałka ze Slezska tvoří
exkluzivní dřevěné schody na ocelových,
dřevěných rámech, nebo na betonovém
základu, kobercové schody, točité schody
a dveře interiérové a exteriérové.

Co ponadto? Ponad 100 lat rzemieślniczego doświadczenia, ponad 60 lat obecności
na rynku i ponad 10 000 niezwykłych
realizacji. Twoja może być następną!
Zapraszamy Cię do naszej galerii schodów
drewnianych, a Ty zaproś nas do swojego
domu!

STRZAŁKA

ul. Nowa 17
44-352 Czyżowice

Něco málo k tomu? Přes 100 let řemeslnických zkušeností, přes 60 let přítomnosti
na trhu a přes 10 000 neobvyklých realizaci. Další může být vaše!
Zveme vás do naše galerie dřevěných
schodů, a vy pozvěte nás k sobě domu!

Tel. +48 32 451 34 38
+48 32 451 34 46
Mobile: +48 695 210 213
E-mail: strzalka@strzalka.pl
www www.strzalka.pl
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TRUHLÁŘSTVÍ
LACINA JIŘÍ
Vyrábíme nábytek na míru, již od roku
1995. Předmětem naší výroby jsou kuchyňské linky, dětské pokojíčky, zvýšené postele, vestavěné skříně, kancelářský nábytek a
mnohé další typy nábytku. Nabízíme zaměření, počítačový návrh, cenovou kalkulaci,
samotnou výrobu, dopravu, montáž či
vestavné spotřebiče. Se zakázkovou výrobou nábytku máme dlouholeté zkušenosti.
Smysl pro detail, návrhy praktických prvků,
výroba nábytku přesně na míru pokoje dle
Vašich požadavků, velký výběr materiálů,
dvířek, úchytek, doplňkového vybavení
(vnitřků do šuplíků, drátěného programu
do úložných prostor) – to vše naplní Vaše
představy do nejmenšího detailu.

Już od 1995 roku produkujemy meble
na wymiar. Przedmiotem naszej działalności produkcyjnej są meble kuchenne,
pokoje dziecinne, łóżka kontynentalne,
szafy do zabudowy, meble biurowe i wiele
innych typów mebli. Oferujemy pomiar,
projekt komputerowy, kalkulację cenową,
produkcję właściwą, transport, montaż
oraz wbudowane elementy wyposażenia
dodatkowego. Mamy wieloletnie doświadczenia w produkcji mebli na zamówienie.
Wyczucie szczegółów, wkomponowywanie
elementów praktycznych, produkcja mebli
dopasowanych do wymiarów pomieszczenia spełniających wymogi Klienta, duży
wybór materiałów, drzwiczek, uchwytów,
wyposażenia dodatkowego (wypełnień do
szuflad, elementów drucianych do przechowywania różnych przedmiotów) – to
wszystko pomaga zrealizować pragnienia
Klienta w najmniejszych szczegółach.

TRUHLÁŘSTVÍ
LACINA JIŘÍ

Tel. +420 736 760 147
+420 775 415 779
E-mail: jirka.laca@centrum.czwww.
www www.truhlarstvi-lacina.cz

Chuchelna 217
513 01 Semily
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STOLARSTWO
TOMASZ POLIWODA
Rzemieślniczy zakład stolarski założył
w roku 1955 Franciszek Poliwoda. Po nim
najlepsze wzory i tradycje sztuki stolarskiej przejął syn Piotr Poliwoda. Obecnie
zakład prowadzi w trzecim pokoleniu
stolarzy absolwent Szkoły Rzemiosła
Artystycznego Mistrz Stolarski Tomasz
Poliwoda. Zakład pracuje na powierzchni
produkcyjnej obejmującej halę maszyn, halę
wykańczania wyrobów, suszarnię oraz 200
m2 zadaszonego magazynu płyt i składu
tarcicy. Zakład jest wyposażony w komplet
nowoczesnych maszyn stolarskich. Zatrudnia mistrza stolarskiego i 5 czeladników.

Řemeslnické truhlářství bylo v roce 1955
zřízeno Františkem Poliwodou. Po něm
nejlepší tradice a vzory truhlářského umění
převzal syn Piotr Poliwoda. V dnešní době
je podnik veden třetí generací truhlářů,
absolventem školy uměleckého řemesla
mistrem truhlářství Tomaszem Poliwodou.
Závod pracuje na výrobní ploše zahrnující strojovnu, halu konečného provedení
výrobků, sušárnu a 200 m2 zastřešeného
skladu desek a skladu řeziva. Závod je
vybaven sadou moderních truhlářských
strojů. Zaměstnává mistra truhláře a 5
dělníků.

Realizujemy różnego rodzaju zlecenia - od
indywidualnych pomysłów naszych klientów aż po projekty przygotowane przez
biura projektowe.

Realizujeme různé typy objednávek - individuálním

STOLARSTWO
TOMASZ POLIWODA

Tel.
Mobile:
E-mail:
www

ul. Kościelna 15
45-024 Łubniany

+48 77 421 50 02
+48 508 371 017
biuro@poliwoda.com.pl
www.poliwoda.com.pl
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TRUHLÁŘSTVÍ
PAVEL WAGLER
Exklusivní české rodinné truhlářství.
Tradice truhlářství Wagler sahá do roku
1989, kdy se v krásné jizerskohorské vesničce Horní Maxov oficiálně otevřela naše
truhlářská výroba. Později se truhlářství
přesunulo do nedalekého města Smržovka.
Zakladatel truhlářství a mistr truhlář Pavel
Wagler, jehož jméno nese i firma, se vyučil
jako truhlář v letech 1980. Od této doby
pečlivě chová lásku ke dřevu a zdokonaluje svou uměleckou práci s ním. Dřevo a
truhlářství se stalo jeho životním stylem a
filozofií.

Ekskluzywne czeskie rodzinne stolarstwo.
Tradycje stolarskie firmy Wagler sięgają
1989 roku, kiedy pięknej wiosce Horní
Maxov w górach Izerskich oficjalnie otwarto nasz zakład stolarski. W późniejszym
okresie stolarstwo przeniosło się do pobliskiego miasteczka Smržovka. Założycielem
zakładu jest mistrz stolarstwa Pavel Wagler, którego imię nosi nasza firma, i który
uzyskał zawód stolarza w ‘80 latach. Od
tego czasu pielęgnuje miłość do drewna
i udoskonala swoje artystyczne podejście
do tej pracy. Drewno i stolarstwo stało się
jego stylem życia i filozofią.

TRUHLÁŘSTVÍ
PAVEL WAGLER

Tel. +420 602 878 926
Mobile: +420 734 313 580
E-mail: wagler@wagler.cz
truhlarna@wagler.cz
www www.wagler.cz

Hlavní 701,
468 51 Smržovka
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ASA
Produkujemy schody z drewna litego, jak
również z drewna w połączeniu z kamieniem, metalem i szkłem. Używamy
najwyższej jakości, sprawdzonego i odpowiednio przygotowanego drewna z drzew
krajowych, europejskich i egzotycznych.
Nasze wyroby są zawsze źródłem satysfakcji i zadowolenia Klientów z dokonanego
wyboru.
Na rynek weszliśmy w roku 1983, w którym rozpoczęliśmy naszą działalność. Od
tego czasu śmiało kroczymy do przodu
łącząc zdobyte doświadczenie z nowinkami technologicznymi rynku drzewnego.
Chętnie dzielimy się zdobytą wiedzą
i wspieramy inicjatywy lokalne, dlatego od
roku 2008 jesteśmy członkami Śląskiego
Klastra Drzewnego i od 2010 roku Izby
Gospodarczej Śląsk.
Projektujemy i montujemy schody z drewna krajowego, gatunków europejskich
i egzotycznych. Tworzymy rękodzieło
drewniane - nowoczesne, jak i tradycyjne,
rzeźbione, jak i stylizowane, z ozdobnikami
lub bez. My po prostu realizujemy Twoje
marzenia z pasją!

Vyrábíme schody z masivu, a také se dřeva
spojeného s kamenem, kovem a sklem. Používáme nejkvalitnější, ověřené a příslušně
ošetřené dřevo z tuzemských, evropských
a exotických dřevin. Naše výrobky jsou
vždy zdrojem spokojenosti zákazníků z
provedeného nákupu.
Na trh jsme vstoupili v roce 1983, kdy
jsme zahájili naší obchodní činnost. Od té
doby odvážně kráčíme vpřed a získané
zkušenosti spojujeme s technologickými
novinkami z dřevařského trhu. Rádi se
dělíme získanými znalostmi a podporujeme
místní akce, proto jsme od roku 2008 členy
Slezského dřevařského klastru a od roku
2010 Hospodářské komory Slezsko.
Projektujeme a montujeme schody z tuzemských, evropských a exotických druhů
dřevin. Tvoříme dřevěné řemeslo - jak
moderní, tak tradiční, vyřezávané a stylizované, s dekorativními prvky, nebo ne. My
prostě uskutečňujeme s vášní vaše sny!
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PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNOHANDLOWO-USŁUGOWE
ASA MARIA STANKIEWICZ

Tel.
Mobile:
E-mail:
www

+48 77 454 55 08
+48 792 054 448
asa@schody.biz
www.schody.biz

Aleja Przyjaźni 22
45-573 Opole
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MEBEL ART
Naszą działalność rozpoczęliśmy w 1992
roku. Od początku byliśmy związani
z branżą meblarską i przemysłem drzewnym.
Naszymi partnerami są znane na światowych rynkach firmy z branży meblarskiej.
W zakresie komponentów do mebli tapicerowanych współpracujemy z firmami OKE
z Niemiec oraz DELAHOUSSE z Francji.
W zakresie technologii cienkiego cięcia
drewna współpracujemy z austriacką firmą
WINTERSTEIGER. Stale rozszerzamy naszą
ofertę. Od 2012 roku mamy w ofercie
materiały do mebli tapicerowanych: pasy
elastyczne i przekładki filcowe o różnej
gramaturze, a w branży przemysłu drzewnego piły taśmowe do traków mobilnych
i piły stolarskie.
Oferujemy naszym klientom serwis ostrzenie i regenerację pił taśmowych.
Usługi te wykonujemy na najnowocześniejszych maszynach szwajcarskiej firmy
ISELI.

MEBEL ART SP. Z O.O.
ul. Polna 7
46-080 Chróścice

Naši činnost jsme zahájili v roce 1992. Od
začátku jsme byli spojení s nábytkářským
oborem a dřevařským průmyslem.
Našimi partnery jsou známe na světových
trzích firmy působící v nábytkářském
oboru. V rámci komponentů na čalouněný
nábytek spolupracujeme s firmami OKE
z Německa a DELAHOUSSE z Francie.
V rámci technologie tenkého řezu dřeva
spolupracujeme s rakouskou firmou
WINTERSTEIGER. Neustále rozšiřujeme
naši nabídku. Od roku 2012 máme v naší
nabídce materiály pro výrobu čalouněného
nábytku: elastické pásy a plsťové podložky
různé gramáže, dřevařskému průmyslu
můžeme nabídnout pásové pily do mobilní
pasové pily a truhlářské pily.
Nabízíme naším zákazníkům servis ostření a regenerování pilových pásů. Tyto
služby vykonáváme na nejmodernějších
strojích švýcarské firmy ISELI.

Tel. +48 77 403 28 00
E-mail: mebelart@mebelart.com.pl
www www.mebelart.com.pl
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NESTRO
Firma NESTRO zajmuje się projektowaniem i montażem systemów odpylania
dla przemysłu meblarskiego, drzewnego
i papierniczego oraz branży sortowania
odpadów.

Firma NESTRO se zabývá navrhováním
a montáží systémů odvádění prachu
věnované nábytkářskému, dřevařskému
a papírnickému průmyslu a oboru třídění
odpadu.

NESTRO już od ponad 42 lat rozwija kompleksowe rozwiązania techniki filtracyjnej
i odciągowej oraz oferuje szereg nowoczesnych rozwiązań w systemach odpylania,
które pozwalają na znaczną oszczędność
energii i ciepła.

NESTRO už více než 42 let rozviji komplexní řešení filtrační a odvádějící technologie
a nabízí spoustu moderních řešení v rámci
systémů odvádění prachu, které přináší
velké úspory energie a tepla.

W przypadku wszystkich projektów zarówno w kraju jak i zagranicą klienci NESTRO
czerpią korzyści z planowania kompletnych
rozwiązań, od przyjęcia postawionego problemu i planowania urządzenia do rozruchu
i przeszkolenia personelu.
Indywidualne i zależne od specyfiki danego
zakładu wymagania wobec poszczególnych
urządzeń do odsysania i oczyszczania
są dla firmy NESTRO za każdym razem
nowym wyzwaniem. Na te warunki skierowana jest technologia NESTRO ze swoją
dużą elastycznością i przystosowaniem do
różnych warunków pracy.

NESTRO PPHU SP. Z O.O.
ul. Kolejowa 2
Stare Olesno
46-300 Olesno

V případě všech projektů, jak tuzemských,
tak v zahraničí zákazníci NESTRO máji
výhodu v plánovaní komplexních řešení,
počínaje přijetím znázorněného problému
a plánováním zařízení k okamžiku uvedení
do provozu a zaškolení personálu.
Individuální a založené na specifice daného
podniku požadavky na jednotlivá zařízení
na odsávaní a očišťování jsou pro firmu
NESTRO pokaždé novou výzvou. Na tyto
podmínky je zaměřená technologie NESTRO se svojí velkou flexibilitou a přizpůsobením rozlišným pracovním podmínkám.

Tel. +48 34 350 53 10
E-mail: r.glinski@nestro.pl
www www.nestro.pl
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OKNO DREW
Jesteśmy rodzinną firmą, która od pokoleń
związana jest z obróbką drewna, a w branży stolarski otworowej działamy od 1968r.
Zajmujemy się produkcją drewnianej
i drewniano-aluminiowej stolarki okiennej
i drzwiowej. Dzięki 49-letniemu doświadczeniu, kompetencji i kwalifikacji pracowników pozyskujemy zaufanie zleceniodawców. Nasze produkty cieszą kolejne
pokolenia Klientów. Domeną zakładu jest
indywidualne podejście do każdego Klienta,
by przełożyć jego wyobrażenia i oczekiwania w satysfakcjonujące go produkty.
Lubimy wyzwania, dlatego nie ma dla nas
rzeczy niemożliwych do wykonania.
Oferta:
- okna drewniane i drewniano-aluminiowe
- drzwi drewniane wewnętrzne i zewnętrzne
- fasady
- ogrody zimowe
- deska tarasowa z termowanego drewna
sosnowego i jesionowego

ZAKŁAD PRODUKCJI
STOLARKI „OKNO DREW”
- J. SOCHOR SP.J.
Brynica
ul. Powstańców Śl. 70
46-024 Łubniany

Jsme rodinnou firmou, která se už několik
generací zabývá zpracováváním dřeva.
V odvětví truhlářské výroby výplní stavebních otvorů působíme od roku 1968.
Soustředíme se na výrobě dřevěných
a hliníkovo-dřevěných vyplní stavebních
otvorů, včetně oken a dveří. Díky zkušenostem získávaným od 49 let, kompetencím a kvalifikacím zaměstnanců získáváme
důvěru. Naše produkty přináší potěšení
dalším generacím zákazníků. Specifickou
předností podniku je individuální přístup
k jednotlivým zákazníkům, díky čemu
jejích očekávání a sny je možné zhmotnit
v podobě uspokojujících produktů. Máme
rádi výzvy, proto neexistují pro nás věci
nemožné, které nejsme schopní vyrobit.
Naše nabídka:
- dřevěná, hliníkovo-dřevěná okna,
- interiérová a exteriérová dřevěná okna,
- fasády
- zimní zahrady
- terasová deska z tepelně upravené borovice a jasanu

Tel. +48 697 090 961 (pl/de)
+48 697 090 436 (eng)
Mobile: +48 792 275 711
E-mail: biuro@oknodrew.com
www www.oknodrew.com
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FILA
Początki firmy sięgają 1946 roku. Od
początku istnienia zajmujemy się produkcją
wysokiej jakości drzwi i okien z naturalnego drewna. Do lat 80-tych produkcja była
oparta o okna skrzydłowe. Wieloletnie
doświadczenie pozwoliło na wdrożenie,
zgodnie z najnowszymi wówczas trendami, technologii pozwalającej na budowę
okien jednoramowych-obrotowych z szybą
zespoloną.

Začátky firmy sahají roku 1946. Od svého
vzniku se zabýváme výrobou vysoce
kvalitních oken a dveří z přírodních dřevin.
Do osmdesátých let dvacátého století
jsme se soustředili na výrobu křídlových
oken. Mnoholeté zkušenosti nám umožnily implementovat technologie v soulady
s tehdejším směrem, které umožňovaly
výrobu výklopných oken s jedním rámem,
osazených izolačními dvojskly.

Produkowane obecnie drzwi i okna cechują
się nowoczesnym wzornictwem, wysoką
jakością wykonania oraz nowatorskimi
rozwiązaniami.

Vyráběné dnes dveře a okna mají moderní
vzhled, vysokou kvalitu provedení a obsahují novátorská řešení.

Nasze wyroby wykonujemy z wielu gatunków wyselekcjonowanego trójwarstwowo
klejonego drewna: rodzimej sosny i dębu
poprzez modrzew syberyjski aż po gatunki
egzotyczne tj. red meranti, eukaliptus,
sumatra i white soraya.
Okna i drzwi Fila znajdują uznanie nie
tylko w kraju. Wysoka jakość oraz proces
produkcji uwzględniający surowe normy
ekologiczne pozwoliły wejść na bardzo
wymagające rynki Niemiec, Francji i Włoch.

FILA
JERZY FILA I WSPÓLNICY
SP.J.

Naše výrobky vyrábíme z mnoha druhů
tříděného trojvrstvého lepeného dřeva:
místní borovice a dubu, ale také modřín
sibiřský, a exotické druhy, tj. red meranti,
eukalyptus, sumatra a white soraya.
Okna a dveře Fila jsou oblíbená nejen v tuzemsku. Vysoká kvalita a výrobní proces
zohledňující drsné ekologické normy umožnily vstup na velmi náročné trhy Německa,
Francie a Itálie.

Tel. +48 77 451 90 81
E-mail: fila@filaokna.pl
www www.filaokna.pl

ul.Oleska 22
46-024 Dąbrówka Łubniańska
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DUDEK H&H
Firma DUDEK H&H produkuje okna i drzwi
drewniane od momentu swojego powstania, czyli od 1984 roku. Z małego warsztatu stolarskiego zatrudniającego kilka
osób powstała nowoczesna i funkcjonalna
wytwórnia, gdzie na halach produkcyjnych
pracuje w tej chwili ponad sto osób. Od
chwili powstania zakładu obowiązującą dewizą jest dostarczanie Klientom
produktów najwyższej jakości. Świadczą
o tym zrealizowane zamówienia dla wielu
renomowanych firm oraz nagrody i wyróżnienia otrzymywane podczas różnych
targów i wystaw. Firma DUDEK H&H od
19 lat posiada Salon Firmowy w Warszawie i nawiązała współpracę z partnerami
zagranicznymi z Norwegii, Szwecji, Irlandii,
Austrii, Niemiec, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Litwy, Szwajcarii, Holandii, Białorusi
i Malty. Od roku 2013 firma rozwinęła
zakres produkcji o dźwigary drewniane.

Firma DUDEK H&H už od okamžiku svého
vzniku v roce 1984 vyrábí dřevěná okna a
dveře. Z malé truhlářské dílny zaměstnávající několik osob vznikl moderní a funkcionální výrobní závod, kde ve výrobních
halách pracuje v tuto chvíli přes sto osob.
Od okamžiku vzniku závodu platí pravidlo
o dodávaní zákazníkům nejkvalitnějších
produktů. Potvrzením toho jsou objednávky realizované pro mnoho renomovaných
firem a získaná během různých veletrhů
a vystav ocenění a vyznamenání. Firma
DUDEK H&H před 19 lety otevřela prodejnu
ve Varšavě a spolupracuje se zahraničními
partnery z Norska, Švédska, Irska, Rakouska, Německa, Španělska, Velké Británie,
Litvy, Švýcarska, Nizozemska, Běloruska
a Malty. V roce 2013 firma rozšířila rozsah
výroby na dřevěné nosné trámy.

STOLARSTWO I
MPORT-EXPORT
DUDEK H&H SP. J.

Tel. +48 77 4212 028 101
E-mail: info@dudek-hh.pl
www www.dudek-group.pl

ul. Opolska 48
46-045 Kotórz Mały
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ZAKŁAD STOLARSKI
GEBAUER
Początki firmy Gebauer sięgają już 1983
r. W chwili obecnej jesteśmy liczącym się
w branży producentem stolarki drewnianej.
Nasza siła oparta jest na starannym doborze surowców, wysokiej jakości procesu
produkcyjnego oraz długoletnim doświadczeniu. W swej ofercie posiadamy niezbędne wyroby stolarki otworowej potrzebnej
do wyposażenia całego domu.

Počátky firmy Gebauer sahají roku 1983.
V dnešní době jsme významným v oboru
výrobcem dřevěných vyplní stavebních
otvorů. Naše síla je založena na pečlivém
výběru surovin, vysoké kvality výrobního
procesu a dlouhodobými zkušenostmi. Ve
své nabídce máme nezbytné dřevěné výplně stavebních otvorů nezbytné k vybavení
celého domu.

Największym plusem przedsiębiorstwa
jest zdolność do wykonywania stolarki
nietypowej, tzn. idealnie dopasowanej do
indywidualnych potrzeb klienta.

Největší výhodou podniku je dovednost
vyrobit atypické dřevěné výplně stavebních otvorů, tzn. perfektně přizpůsobené
individuálním potřebám zákazníka.

Wysoka jakość utrzymywana na każdym
etapie produkcji i dystrybucji jest dla nas
przede wszystkim podstawowym prawem
naszych klientów.

Vysoka kvalita dodržována v průběhu
všech výrobních etap a během distribuce je pro nás základním právem naších
zákazníků.

Oferujemy Państwu zarówno produkty powstające przy zastosowaniu europejskich
rozwiązań, jak i wszechstronną i profesjonalną obsługę, poczynając od konsultacji,
fachowego doradztwa, obmiaru i specjalistycznego transportu – na terenie całego
kraju, profesjonalnego montażu, po serwis
gwarancyjny i pogwarancyjny.

Nabízíme vám nejen výrobky vznikající
s použitím evropských řešení, ale také
všestrannou a profesionální obsluhu, počínaje konsultacemi, odborným poradenstvím, měřením a specializovanou dopravou
– na území celé země, profesionální montáží, záručním a pozáručním servisem.

JAN GEBAUER
ZAKŁAD STOLARSKI
GEBAUER

Tel. +48 77 464 48 58
+48 77 464 42 28
E-mail: oferty@gebauer.pl
www www.gebauer.pl

ul. Św. Marcina 35,
46-050 Tarnów Opolski
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MEBLE KACZMARCZYK
Meble Kaczmarczyk - producent mebli
skrzyniowych (komody, kredensy, witryny,
szafy ubraniowe, szafki RTV stoły, stoliki,
krzesła)

Meble Kaczmarczyk - výrobce skříňového
nábytku (komody, prádelníky, výlohy, šatní
skříně, podstavce pod TV, stoly, stolky,
židle)

MEBLE KACZMARCZYK ZPHU
RYSZARD KACZMARCZYK

Tel.
Mobile:
E-mail:
www

ul. Lubliniecka 35
46-380 Dobrodzień

+48 728 792 012
+48 889 899 630
meblekaczmarczyk@wp.pl
www.meblekaczmarczyk.pl
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KIDS AND TEENS
KIDS AND TEENS jest siecią sklepów
oferującą ekskluzywne i niepowtarzalne
meble dla dzieci i młodzieży w kilkuset
sklepach na całym Świecie można zakupić
najwyższej jakości produkty, posiadające
wyjątkowy charakter.

KIDS AND TEENS je obchodní síti prodejen
nabízejících exkluzivní a neopakovatelný
nábytek pro děti a mládež v několika
stovkách prodejen po celém světě, kde
je možné pořídit nejkvalitnější produkty,
o výjimečném charakteru.

Nasze Meble posiadają certyfikat jakości
GS , który daje firmom produkującym
produkty dla dzieci , bezpieczny i zdrowy
standard.

Náš nábytek byl označen certifikátem kvality GS, který dává výrobcům produktů pro
děti, bezpečnou a zdravou standardu.

Nasze sklepy znajdują się w Gdańsku
w “Galerii Metropolia” oraz w Opolu przy
ul. Usługowej 6.

KIDS AND TEENS
ul. Usługowa 6
45-127 Opole

Naše obchody najdete v Gdaňsku v obchodní centrum “Galerie Metropolia”
a v Opolí v ulici Usługowej č.p. 6.

Mobile: +48 606 360 500
E-mail: opole@kidsandteens.pl
www www.kidsandteens.pl
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SOLARIS
Nasze meble charakteryzuje nowoczesne
wzornictwo i staranne wykończenie. Ciekawa i oryginalna stylistyka pozwala dobrać
meble do każdego wnętrza. Najwyższa
jakość materiałów i doskonałe wykonanie
umożliwiają zastosowanie w pomieszczeniach o różnym przeznaczeniu, a ogromny
wybór tkanin i skór obiciowych umożliwia
zadowolenie każdego gustu i dopasowanie
do każdego wystroju.

Náš nábytek je charakteristický moderními
vzory a pečlivým provedením. Zajímavá
a originální stylistika umožňuje zvolit nábytek ke každému interiéru. Nejvyšší kvalita
materiálů a perfektní provedení umožňují
montáž v prostorech s různým určení,
a velký výběr potahových látek a čalounické kůže uspokojuje každý typ vkusu
a přizpůsobuje se ke každému interiéru.

PW SOLARIS
TOMASZ HANICKA

Mobile: +48 506 053 534
E-mail: tomasz_t@o2.pl

ul. Karola Miarki 5
48-340 Głuchołazy
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A.P.B. STOLARSTWO S.C.
Początki naszej firmy to 1949 rok, założył
ją mój dziadek Józef Stotko i prowadził
przez 35 lat.

Počátky naše firmy sahají roku 1949, kdy ji
zřídil můj děda Józef Stotko a podnikal v ní
po dobu dalších 35 let.

W 1984 roku wraz z ojcem przejęliśmy dalsze prowadzenie firmy. Ciągła rozbudowa
i modernizacja pozwala nam na wykonyw nie mebli na najwyższym poziomie.

V roce 1984 spolu s otcem jsme převzali
další vedení firmy. Neustála dostavba
a modernizace nám umožnila výrobu
nábytku na nejvyšší úrovní.

Staramy się sprostać gustom wszystkich
klientów, stosując najnowsze technologie
i materiały. Przy projektowaniu mebli
stosujemy wizualizację komputerową,
uwzględniając przy tym wszystkie sugestie
naszych klientów.

Snažíme se uspokojit vkus všech naších
zákazníků použitím nejnovějších technologií a materiálů. Při navrhování nábytku
používáme počítačové grafické znázornění,
zohledňující všechny požadavky zákazníka.
Jsme typickým rodinným podnikem, kterého tradice dobré a solidní práce je předávána z generaci na generaci už 60 let.

Jesteśmy typową firmą rodzinną, w której
tradycje dobrej i solidnej roboty przekazywane są z pokolenia na pokolenie już od
60 lat.
Nasze motto to: Najwyższa jakość za
przyzwoitą cenę.

Naší hlavní devizou je: Nejvyšší kvalita za
rozumnou cenu.
Zveme vás k využití naších služeb.
Antoni a Piotr Bieńkowscy

Zapraszamy do korzystania z naszych
usług.
Antoni i Piotr Bieńkowscy

A.P.B. STOLARSTWO S.C.
PIOTR I JOLANTA
BIEŃKOWSCY
ul. Łukowa 17
45-920 Opole

Tel. +48 77 469 13 42
Mobile: +48 602 534 488
+48 604 666 867
E-mail: biuro@apbstolarstwo.com.
www www.apbstolarstwo.com.pl
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TOJIBA
Truhlářství Tojiba s.r.o., Lánov u Vrchlabí
má dlouholetou tradici, která se datuje až
do roku 1991. V současnosti disponujeme
moderním vybavením pro výrobu nábytku,
kterým zajišťujeme dostatečnou přesnost
a kvalitu výroby. Zabýváme se zakázkovou
výrobou nábytku, úpravou interiérů a veškerou truhlářskou výrobou z měkkého i
tvrdého masivního dřeva, lamina, dýhované
dřevotřísky a dalších moderních materiálů.
Každému zákazníkovi se věnujeme individuálně, abychom splnili jeho představy
co nejdokonaleji a nejpřesněji. Nosným
programem jsou originální zakázkové
interiéry dle požadavku zákazníka, a to se
specializací na truhlářské práce.
Jsme schopni vyrobit a vybavit jakýkoliv
komerční a bytový prostor při komplexních
rekonstrukcích či dílčích stavebních úpravách. To vše na základě nejnáročnějších
přání zákazníka, který vyžaduje atypické
tvary, mimořádnou kvalitu a přiměřenou
cenu.

TOJIBA S.R.O.

Prostřední Lánov 335
543 41 Lánov

Stolarstwo Tojiba s.r.o., Lánov u Vrchlabí
posiada wieloletnią tradycję, która sięga do
1991 roku. Obecnie dysponujemy nowoczesnym wyposażeniem do produkcji mebli,
które zapewnia wystarczającą dokładność i jakość produkcji. Zajmujemy się
produkcją mebli na zamówienie, remontami
wnętrz i wszelką produkcją stolarską
z miękkich i twardych gatunków drewna, w tym masyw, laminaty, fornirowane
płyty 1wiórowe oraz pozostałe materiały
nowoczesne. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, aby najwierniej
i najlepiej zrealizować jego pomysły. Wiodącym programem są oryginalne wnętrza
na zamówienie Klienta, wyspecjalizowane
w pracach stolarskich.
Potrafimy wyprodukować i wyposażyć
dowolną przestrzeń usługową i mieszkalną
podczas kompleksowych remontów lub
przy poszczególnych pracach budowlanych. To wszystko w oparciu o najbardziej
wymagające życzenia Klienta, obejmujące
nietypowe kształty, wyjątkową jakość
i odpowiednią cenę.

Tel. +420 499 435 108
+420 603 827 127
E-mail: tojiba@tojiba.cz
www www.tojiba.cz
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STOL-RUD
Firma STOL-RUD powstała 1990 roku.
Oferujemy szeroki asortyment mebli kuchennych i pokojowych wykonywanych na
wymiar. Zapewniamy kompleksową obsługę: począwszy od doradztwa w wyborze
optymalnych rozwiązań projektowych
i materiałowych, poprzez pomiar, wycenę
i wykonanie, skończywszy na transporcie
i montażu.
Możemy wykonać meble według Państwa projektu (na podstawie rysunku lub
zdjęcia), jak również proponujemy własne
rozwiązania i projekty.
Satysfakcja i zadowolenie klienta są dla
nas najważniejsze. Naszą pracę wykonujemy z pasją.

Firma STOL-RUD vznikla v roce 1990.
Nabízíme široký sortiment kuchyňských
linek a pokojového nábytku vyrobených na
zakázku. Zajišťujeme komplexní obsluhu: počínaje poradenstvím při výběru
optimálních projektových a materiálových
řešení, dále měřením, výpočtem ceny, přes
výrobou, dopravu a montáž.
Můžeme vyrobit nábytek dle vašich
představ (na základě fotografie nebo
nákresu), ale také nabídneme vlastní řešení
a projekty.
Spokojenost a zákazníka je pro nás prioritou. Naší práci vykonáváme s vášní.
Jsme skupinou lidí, kteří spojili zájmy se
svou profesí.

Jesteśmy zespołem ludzi, którzy połączyli
zainteresowania z pracą zawodową.

ZAKŁAD STOLARSKI
STOL-RUD
RUDOLF HUNCZA
ul. Podborna 32
45-634 Opole

Tel.
Mobile:
E-mail:
www

+48 77 456 27 88
+48 508 255 078
biuro@stolrud.eu
www.stolrud.eu
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PARTNERZY
KARKONOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
KRKONOŠSKÁ AGENTURA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A.S.
ul. 1 Maja 27
58-500 Jelenia
Góra

E-mail: biuro@karr.pl
Tel. +48 75 75 27 500
www.karr.pl

SUDECKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA W ŚWIDNICY SIPH
SUDETSKÁ PRŮMYSLOVÁ A OBCHODNÍ KOMORA ŚWIDNICA
ul. Rynek 1a
58-100 Świdnica

E-mail: siph@siph.pl
Tel. +48 74 853 50 09
www.siph.pl

IZBA GOSPODARCZA „ŚLĄSK”
HOSPODÁŘSKÁ KOMORA „SLEZSKO”
ul. Ozimska 184
45-310 Opole

E-mail: info@igsilesia.pl
Tel. +48 77 453 84 83
www.igsilesia.pl

KARKONOSZE ZWIĄZEK MIAST I GMIN
KRKONOŠE – SVAZEK MĚST A OBCÍ
Zámek 1
543 01 Vrchlabí

E-mail: svazek@krkonose.eu
Tel. +420 499 405 732
www.svazek.krkonose.eu www.rozvoj.krkonose.eu

WOJEWÓDZKA IZBA GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA KARLOWOHRADZIECKIEGO
KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Škroupova 957
500 02 Hradec
Králové

E-mail: reditel@komora-khk.cz
Tel. +420 495 521 603
www.komora-khk.cz

POWIATOWA IZBA GOSPODARCZA W JABLONCU NAD NYSĄ
OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA V JABLONCI NAD NISOU
Jiráskova 9
466 01 Jablonec
nad Nisou

E-mail: info@ohkjablonec.cz
Tel. +420 483 346 000
www.ohkjablonec.cz

Izba Gospodarcza "Śląsk"
Hospodářská Komora "Slezsko"

Wydawca Regionalnego Transgranicznego Katalogu
Branży Meblarskiej
Vydavatel Regionálního Třeshraničního Katalogu
Výrobců Nábytku
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ul. Ozimska 184
Tel. +48 77 453 84 83,
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