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Na trhu pôsobíme ako zoskupenie viacerých 
firiem zaoberajúcich sa dovozom a spracovaním 
exotického dreva a nábytku od roku 2002, 
pričom v roku 2017 sme vytvorili značku Wood 
art design, ktorá má zastrešovať naše produkty 
a aktivity na medzinárodnom trhu. 
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Našou doménou je výroba exkluzívneho 
nábytku na mieru z exotických drevín 
(predovšetkým akácia, teak, liči, tamarind 
a mahagón) a predaj nábytku a interiérových 
doplnkov z juhovýchodnej Ázie. Vyrábame 
originálne nábytkové kusy do domácich 
interiérov aj do reprezentačných priestorov 
firiem, podnikov a hotelov. 
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V našich produktoch prepájame 
jedinečnosť a krásu exotického 
dreva s originálnymi myšlienkami 
ľudí, ktorí tvoria dizajn.
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Luxusný nábytok a interiérové doplnky 
z našej dielne nie sú sériovo vyrábané, preto 
je každý kus originál. Pokiaľ máte vlastnú 
predstavu o atypickom nábytkovom 
kuse, radi ju zrealizujeme. Poradíme vám, 
zameriame priestor, zabezpečíme materiál 
aj výrobu podľa Vašich požiadaviek. Vieme 
taktiež zabezpečiť prevoz, poprípade montáž 
u Vás doma. Na naše výrobky poskytujeme 
doživotnú záruku.

Výroba na mieru
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Nasleduje frézovanie, hobľovanie a brúsenie, 
po ktorých sa aplikuje ochranná vrstva. 
Nábytkové kusy, ktoré sú určené do exteriéru 
sú ošetrované olejom. Nábytok do interiéru 
dostáva finálnu povrchovú úpravu olejom 
alebo lakom. Vybrať si môžete rôzne úrovne 
lesku od 0% — 100% lesk.

Povrchová úprava 

Výroba na mieru



zasadacie stoly

konferenčné stolíky

Radi pre Vás vyrobíme na mieru



Úprava hrán 

V rámci spracovania dosky taktiež môžete 
určiť, či drevu necháte jeho prirodzené hrany 
alebo sa rozhodnete ich zrezať, alebo doplniť 
živicou do kolmého tvaru. Pre každú hranu 
možno využiť iný spôsob úpravy.

Výroba na mieru



kuchynské linky

bary a barové pulty
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Nohy stola

Nohy stola vyrábame na mieru 
podľa požiadaviek klienta. Pokiaľ 
uprednostňujete prirodzený vzhľad, na výber 
máte rôzne typy drevených nôh alebo 
dokonca koreňovú sústavu. Kovové, železné, 
chrómové, nerezové, či sklenené nohy zas 
dodajú stolu modernejší nádych.

Výroba na mieru



Všetko drevo, ktoré používame, je pôvodom 
z východnej Ázie. Doviezť vieme akáciu, 
teak, liči, tamarind či mahagón. 
Drevo akácie nájdete v portfóliu naši tch 
produktov najčastejšie, a to práve vďaka 
jeho estetickým vlastnostiam, nádhernej 
kresbe a bohatej farebnosti. 

Výroba na mieru

Výber dreviny



pracovné stoly

jedálenské stoly

Radi pre Vás vyrobíme na mieru



Každý kus dreva je jedinečný a každá doska 
má inú štruktúru. Aj preto máte možnosť vybrať 
si dosku osobne, alebo skontrolovať, či sa 
vám nami vybraná doska páči.Presné zameranie 
náročnejších priestorov môžete nechať na nás. 
Dĺžka stola môže byť až do 12 metrov a šírka 
od 70 centimetrov do 2 metrov, pričom 
rozmery sa počítajú v najužšom bode.

Výroba na mieru

Rozmery výrobku



Živicu je možné tónovať všetkými 
dostupnými odtieňmi RAL farieb 
a to v rôznych úrovniach priehľadnosti 
od jemne tónovanej živice až po sýtu 
nepriehľadnú farbu. Živicu taktiež možno 
dekorovať iným materiálom, napríklad 
lupienkami zlata alebo ju podsvietiť  
farebným svetlom.

Živica 

Výroba na mieru



kúpeľňový nábytok

iné výrobky podľa požiadaviek
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