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Kulturní dům
RYBÍ
V obci Rybí sháněli nové židle do jejich kulturního domu. Oslovila nás 
přímo paní starostka, které se naše židle zalíbily. Domluvili jsme se na 
zaslání vzorků židlí, aby měla spolu se zastupiteli možnost židle si 
prohlédnout a přesvědčit se o jejich kvalitním zpracování. Protože mezi 
požadavky na židli spadala také pohodlnost, doporučili jsme židle s 
čalouněným sedákem. 

V obci nakonec vybrali židli SM-101L v odstínu moření buk přírodní s 
čalouněným sedákem v hydrofobní látce Milton 15. Židle jsme dodali 
na základě domluvy po dokončení rekonstrukce sálu.



Kulturní centrum
HOLETÍN
Pan starosta z obce Holetín nás oslovil pro vybavení nově 
zrekonstruovaného moderního Kulturního centra. Požadoval, aby židle 
a stoly byly odolné, masivní a vydržely dlouho v provozu. Za panem 
starostou jsme osobně zajeli, abychom naše židle představili. Na pár 
dní jsme do obce zapůjčili vzorky židlí, které sloužily k prezentaci před 
zastupiteli. Po jednání zastupitelů vyhrála židle Z-1038, která splňovala 
všechny požadavky. 

Do obce jsme ve smluveném termínu dodali 100 ks židlí Z-1038 s 
čalouněným sedákem - látka Bahama 32 a odstín dřeva přírodní buk a 
atypické robustní stoly ST-106 dle zadané specifikace.



Kulturní dům
POMEZÍ
Po předložení cenové nabídky na stohovatelné dřevěné židle a stoly do 
kulturního sálu v obci Pomezí jsme byli vyzváni na osobní prezentaci 
předvybraného nábytku. Zastupitelé z předložených židlí vybrali 
oblíbený typ Z-1026. Nejvíce oceňovali lehkost pro manipulaci, 
možnost stohovat až 7 ks a nadčasový design. K bezbarvému laku na 
bukové masivní dřevo byl vybrán čalouněný sedák. Zastupitelé zvolili 
hydrofobní a omyvatelnou látku Milton, která se používá do náročných 
provozů. Tmavě hnědá barva se hodí k bukové židli a je praktická pro 
další údržbu. Navíc má látka 83 000 cyklů Martindale.

U stolů zvítězil typ ST-105A v bukovém provedení v nejoblíbenějším 
rozměru 120 x 80 cm. Tento stůl vyniká odlehčeným designem, je 
snadný pro manipulaci a přitom pevný v konstrukci. Podnoží tvoří 
masivní bukové hranoly. Deska je z LTD lamina 18 mm olepena ABS 
hranou. Stůl je vhodný do restaurací a kulturních sálů.



Kulturní sál
SEBRANICE
Po výzvě zastupiteli obce Sebranice jsme na několik dní zapůjčili 
vzorky předvybraných stohovatelných židlí a k vytvoření nabídky na 200 
ks. Mezi několika dodavateli vyhrála naše firma s oblíbenou židlí 
Z-1026. Tato buková židle je velice lehká pro manipulaci a dá se 
perfektně stohovat na sebe. 

Židle byla na přání zastupitelů osazena pevnými filcovými kluzáky. 
Dřevo bylo ponecháno v přírodní bukové barvě – pouze lakováno. Jako 
čalounění se zvolila hydrofobní látka, která odpuzuje tekutiny a tím 
zabraňuje viditelným flekům. 



Kulturní sál
ŠILHEŘOVICE
Na podzim 2019 jsme byli zastupiteli obce Šilheřovice osloveni k 
podání cenových nabídek na židle a stoly do nově rekonstruovaného 
kulturního sálu. Naše kolegyně se zastupiteli komunikovala jejich 
požadavky a očekávání. Na základě telefonátů a e-mailů jsme pro 
investora do výběrového řízení obsadili 10 židlí a 4 typy stolů, které 
vyhovovaly všem požadavkům.

S odstupem času nás zastupitelé požádali o osobní prezentaci 3 židlí a 
vybraného stolu. Do pár dní jsme se dostavili na zastupitelstvo s 
předvybraným nábytkem. Zastupitelé vše pečlivě vyzkoušeli a zvážili. 
Nakonec byla vybrána židle Z-1051 a Stoly ST-105 v délce 120 cm a 80 
cm, dále lavice na míru do šaten a barové stoly do prostorů baru.



Kulturní dům
DOLNÍ ZÁLEZLY
Pan starosta obce využil nabídky nezávazné konzultace zdarma. 
Zavolal nám, domluvili jsme si termín a vyrazili do krásné obce na 
severu Čech. Jednalo se o vybavení nábytku do nově 
zrekonstruovaného kulturního domu v obci Dolní Zálezly. Požadavek 
byl na 200 celodřevěných jídelních židlí, které vydrží v zátěžovém 
prostředí a dají se stohovat na sebe. Dále bylo nutné vyrobit 35 
jídelních stolů na požadovaný rozměr.

Panu starostovi jsme doporučili několik typů a vyvzorovali odstíny 
dřeva. Pro projednání na zastupitelstvu byl vyžadován vzorek židle, 
který jsme také zdarma poskytli. Jako nejvhodnější židle se vybral typ 
židle 1Z-1034. Dodávka proběhla v pořádku v požadovaném termínu. 
Pan starosta uvítal možnost delšího skladování na našem skladu.



Kulturní sál
CHOTĚBUZ
Pan starosta z obce Chotěbuz nás poptal na nové židle pro kulturní sál. 
Zaslali jsme mu náš aktuální ceník židlí vhodných do takto náročných 
provozů. Po předběžném výběru jsme do obce následně zaslali pár 
vzorků židlí, z kterých mohli zastupitelé vybírat. Zákazníkovi požadavky 
nejlépe splňovala židle Z-1026M. Jedná se o židli s moderním 
vzhledem, snadnou manipulací a možností šikovného uskladnění, 
neboť sál je mimo kulturní akce využíván ke sportu. Židle Z-1026M je 
stohovatelná až v 7 ks, a proto nezabírá příliš místa a nepřekáží v 
prostoru sálu, pokud je potřeba využít ke sportu. Dle domluveného data 
jsme dodali židle do obce a osobně na vše dohlédli. 



Sál ob. úřadu
KAŠNICE
Oslovila nás přímo paní starostka z obce Kašnice pro vybavení nových 
prostorů na obecním úřadě. Požadavky na produkt zahrnovaly moderní, 
stohovatelné, lehké, kvalitní a zároveň krásné židle za přijatelnou cenu. 
Paní starostce jsme osobně představili několik vzorků. Vyhrála naše 
velmi oblíbená moderní židle Z-1026M, která zaujme svým nadčaso-
vým vzhledem. 

Do obce jsme dodali 96 ks stohovatelných židlí Z-1026M, 6 ks 
stohovatelných židlí s područkami ve stejném designu 2K-1026M a 18 
ks atypických stohovatelných stolů.
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