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Firma Dřevonábytek zahájila činnost v roce 1999 v menších prosto-
rách, které byly postupně rozšiřovány. Aby firma držela krok s dobou 
a s novými designovými trendy, její provoz byl rozšiřován a vybavo-
ván novými stroji a nástroji profesionální kvality. 
V současné době Dřevonábytek disponuje kvalitní technikou, která 
umožňuje používat špičkové technologie moderní výroby.

Činností firmy je zakázková výroba kuchyňských sestav, obývacích 
pokojů, vestavných skříní a dalších interiérových prvků. Cílem naší 
kvalitní práce je především vyhovění veškerých přání zákazníka  
a jeho následné maximální spokojenosti. Klademe důraz na přesný 
výběr kvalitního materiálu a precizní zpracování detailů,které je mož-
no dotvářet se zákazníkem během výroby a realizace daného prvku  
v interiéru. Opíráme se o naše dlouholeté zkušenosti a kvalitní záze-
mí, které nám umožňuje uspokojit i náročnější zákazníky. Být nejlepší 
a přinášet to nejlepší zákazníkovi je pro naši práci největší prioritou.



Kuchyň je osazena spotřebiči 
BOSH, FAGOR a retro lednicí 
GORENJE.

Jsem velmi spokojen s kvalitní prací 
a ochotou firmy DŘEVONÁBYTEK. 
Moje představa a provedení interiéru 
byla do detailu splněna.  

Vojta Dyk

Barvy nás baví a nejsou problém.
Sestava se vyznačuje svou odvážnou  
barevností, kterou podtrhuje zpracování ve 
vysokém lesku.



Sestava je osazena spotřebiči 
SIEMENS, výsuvy a kováním 
HETTICH.

Klasika a moderní materiály jsou
zárukou příjemného interiéru.Sestavu v provedení mořeného dubu vhod-

ně doplňuje pracovní deska s integrova-
ným dvojdřezem a obkladovou deskou  
z umělého kamene (corian).



Sestava je vybavena přístroji 
GORENJE, tegranitovým  
dřezem s designovou baterií.

Spojení exotického materiálu
a vysokého lesku. Bílá barva ve vysokém lesku v kombinaci 

dýhy z exotického materiálu MAKASAR, 
kterou příjemně doplňuje bílá skleněná  
obkladová deska.



Sestava je vybavena přístroji 
MIELE, lednicí LIBHER  
a kováním  BLUM.

V jednoduchosti barev 
je krása a elegance.Bílá barva ve vysokém lesku příjemně ladí  

s tmavou pracovní deskou. Elegantní 
vzhled dotváří šedá skleněná obkladová 
deska s LED podsvícením.



Kuchyně je osazena přístroji 
GORENJE Pininfarina, odsava-
čem SETTA a kováním BLUM.

Souhra moderních komponentů
a materiálů v kontrastu. Luxusnímu vzhledu této kuchyňské sestavy 

dominuje červená barva obkladového skla. 
Sestava je odlehčena horními skříňkami  
s prosklenými výklopy.



Tato sestava je osazena velmi 
kvalitními spotřebiči MIELE  
a neméně kvalitní chladničkou  
LIBHER.

Sestava s foliovými dvířky má 
své kouzlo a svoji krásu.Sestava v barevném dekoru trnky ve 

vodorovném provedení. V otevřeném  
interiéru působí velmi elegantně. Soulad 
barev podtrhuje osobitý ráz interiéru.



Tato sestava je osazena   
spotřebiči FAGOR, myčkou 
SIEMENS a dřezem TEKA.

Kouzlo a teplo
rustikálního provedení. Sestavě s profilovanými masivními dvířky  

z materiálu dub dominuje rohový krbový 
odsavač. Interiér je vhodně doplněn stylo-
vými prvky.



Tato sestava je osazena   
spotřebiči SIEMENS,  
odsavačem FABER  
a kováním BLUM.

Do stylového interiéru, stylová 
sestava a klasický materiál.I v dnešní době je kuchyňská sestava  

v rustikálním provedení stále žádaná. Tato 
sestava disponuje moderními prvky ve vy-
bavení skříněk.



I na malém prostoru, převážně v panelových bytech,  
lze docílit vzdušnosti, originality, praktičností a komfortu.

Přesné zabudování do interiéru 
dle představ zákazníka.

Tato sestava je 
osazena spotřebiči 
BOSH, odsavačem 
SETA a kováním 
BLUM.

Interiéry a doplňkyInteriéry a doplňky

Nejen kvalitní kuchyňské sestavy jsou naším programem. 
Zároveň jsme schopni, dle přání každého zákazníka,  
dotvářet další interiérové a designové prvky jako jsou  
například vestavné skříně, ložnice, obývací pokoje, stoly, 
interiérové schody, dveře atd..
Naší prioritou je spokojený zákazník a tomu podřizujeme 
veškerou naší  činnost.
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pro komfort a pohodlí


