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Vítejte na stránkách firmy Stolárna Vymazal, která se zabývá zakázkovou výrobou nábytku na
míru a vybavením interiérů. Dle představ a potřeb zákazníka vyrobíme nábytek rustikální,
moderní i selský a to z masivu, přírodní dýhy i lamina. Oproti sériové výrobě se snažíme o
nejlepší kvalitu výrobků, variabilitu a jedinečnost, pro maximální spokojenost zákazníka.
Svým zákazníkům nabízíme kompletní řešení interiérů, a to od zaměření a nacenění zakázky ZDARMA, dále dle přání možnosti 3D návrhu u našeho smluvního partnera, výroby až po
dopravu a konečnou montáž výrobků, dále možnost dodání spotřebičů do kuchyňských linek a
zdravotních matrací a roštů do postelí.

O firmě

Firma vznikla v r. 1997, kdy po zkušenostech z různých firem v oboru u nás, ale i v zahraničí konkrétně v Itálii, jsem se rozhodl zhodnotit veškeré poznatky z praxe a založit vlastní výrobu.
Pro kvalitní výrobu jsme rozšířili provozovnu a zakoupili nové stroje . NOVĚ JSME VYBAVENI
OLEPOVAČKOU NA VEŠKERÉ ABS HRANY , 3D DESIGNOVÉ HRANY ROVNÝCH I
TVAROVÝCH DÍLCŮ NA KUCHYŇSKÉ LINKY, KANCELÁŘSKÝ NÁBYTEK, KONFERENČNÍ
STOLKY ATD.
V současné době realizujeme zakázky v regionu celé Moravy, ale do budoucna se nebráníme
rozšíření do Čech a Slovenska.
Za naši existenci máme spoustu stálých a spokojených zákazníků, doufáme, že mezi ně budete
patřit i Vy.

Vyrábíme:
- kuchyňské linky (včetně spotřebičů) - moderní ve vysokém lesku, kuchyně ve stylu
Provence, rustikální i klasické)
- ložnice
- postele (můžeme dodat včetně zdravotních matrací GUMOTEX a zdravotních lamelových
roštů AHORN)
- obývací stěny
- dveře a obložkové zárubně z masivu
- vestavěné skříně
- jiné atypické výrobky originálních tvarů a nevšedních materiálů, které jsou pro nás výzvou
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Používáme kvalitní materiály:
-

laky RENNER, ADLER,...
kování BLUM, HETTICH,...
dveřní kování COBRA,...
plošné materiály KRONOSPAN, EGGER, POLYFORM,...
kvalitní masiv různých zdejších dřevin, možno i cizokrajných
zdravotní matrace GUMOTEX
zdravotní lamelové rošty AHORN
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