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ProfiStolárstvo v Lietavskej Lúčke je 
zamerané na zákazkovú výrobu ná
bytku a interiérov. Nábytok produkuje 
presne podľa zákazníkových predstáv. 
Využívajú masívne dielce, dosky MDF 
a DTD dyhované alebo laminované, 
s použitím ABS hrán hrúbky 0,5–2 mm. 
K nábytku v jednotnom štýle dodávajú 
aj kuchynské linky vrátane spotrebičov, 
interiérové dvere aj so zárubňou, vsta
vané skrine s posuvnými dverami, šat
níky a podlahy. Doplniť môžu drevené 
schody so štýlovým zábradlím, drevené 
obklady a ďalšie doplnky.

Vyučený stolár nábytku a zariadení Mar
tin Prašnický absolvoval 3ročný učebný 
odbor v SOU stavebnom Žilina a nad
stavbové maturitné štúdium (1999). 
Spôsobilý je na vedenie živnostenskej 
činnosti s kompletným ovládaním po
užívaných technológií. Zameria každú 
zákazku v konkrétnej miestnosti. Vo fir
me pracuje 8 remeselníkov pri výrobe 
nábytku a dvaja montážnici hotového 
nábytku priamo u zákazníka.

V Lietavskej Lúčke na 
„zelenej lúčke“

Výrobný areál firmy vybudoval v roku 
2015. Kancelária pre zákazníkov, kde si 
formulujú svoje objednávky, je hneď pri 
vstupe, odtiaľ sa dostanú do výstavnej 
miestnosti. V nej sú vystavené kuchyn

ská linka, spálňa, vstavaná skriňa s po
suvnými dverami, „písacie“ pracovisko 
ako domáca kancelária, interiérové dve
re. Vzorkovníky pre kompletovanie inte
riérov približujú výber podláh, obklady, 
drevené okná s použitím eurohranolu, 
drezov a spotrebičov do kuchyne.

Technologické riešenie pre 
malých výrobcov

V novej výrobnej prevádzke s plochou 
takmer 450 m2 umiestnili vlani stroje 
z predchádzajúcej etapy firmy: dve for
mátovacie píly, olepovačku, zrovnávač
ku, dlabačku, hrúbkovačku, olepovač
ku hrán na oblé dielce, frézku a pásovú 
brúsku.
V rámci celého technického riešenia pre
vádzky dodávateľská firma BRAS s.r.o. 

Pred desiatimi rokmi sa Martin Prašnický vydal na samostatnú cestu podnikania s výrobou nábytku. 
Odhodlal sa po vyše 5-ročných skúsenostiach v renomovanej žilinskej nábytkárskej firme VITAL. 
Osamostatnil sa v roku 2006. Začínal s vlastnými staršími základnými strojmi vo viacerých prenaja-
tých priestoroch. Keď získal potrebný kapitál a širšiu klientelu potenciálnych odberateľov, rozhodol 
sa vybudovať vlastný výrobný areál.

Tri nové stroje garantujú kvalitu 
individuálneho nábytku

Autor: Dr. Anton Mrník
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Areál ProfiStolárstva v Lietavskej LúčkeMartin Prašnický pri olepovačke hrán 

http://www.bras.sk
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vytipovala vhodné stroje pre rozšírenie 
výroby.
Dodali im CNC stroj VITAP Point K2, 
ktorý využívajú ako vŕtacie a frézova
cie centrum s patentovaným posuvom 
dielca s maximálnou šírkou 1100 mm. 
Vybavený je dvojitým dynamickým 
transportom dielca pre najnáročnejšie 
operácie pri jednom prechode dielca.
Formátovacia píla FIMAL Concept 
350 zaberá minimálny priestor v diel
ni. Využíva prítlačný trámec po celej 
línii rezu s naklápaním pílového kotúča 
0–46°. Dĺžka rezu môže byť 3200 mm 
a rýchlosť pílového vozíka až 40 m/min. 
Píla má pohyblivý ovládací panel s pa
mäťou 99 programov.
Nové vybavenie tvorí aj olepovačka hrán 
FRAVOL Master M 200-23 s dvojitým 
diamantovým predrezom a revolučnou 
rožkovacou jednotkou Syncro plus. 
Všetky nové stroje sú riadené počíta
čom a vzájomne prepojené.

Konfigurátor vstavaných skríň

Postup výroby nábytku vo firme Profi
Stolárstvo je klasický a zaužívaný: Po 
zameraní u zákazníka majiteľ a majster 
výroby vypracujú technické výkresy, 
kusovníky, detaily interiéru a predložia 
zákazníkovi na schválenie. Pri riešení 
vstavanej skrine s posuvnými dvera
mi akceptujú vlastný návrh zákazníka. 
Poskytnú aj „pomocníka“ formou kon
figurátora vstavaných skríň na firemnej 
web stránke, aby si zákazník mohol pri 
rešpektovaní ergonomických rozmerov 
zostaviť hrubý návrh skrine a vizualizáciu. 
Nasleduje presné zameranie výrobcom 

a ďalší postup pre zadanie do výroby. 
Martin Prašnický uvádza aj ďalší de
tail o výrobe vo firme ProfiStolárstvo: 
„Doménou produkcie sú individuálne 
zákazky. Aby bola výroba kompaktná, 
medzi jednotlivými objednávkami sme 
zaviedli sériovú výrobu, keďže veľa ele
mentov má konštantné rozmery. Sériovo 
sme vyrábali šatníkové skrinky a zariade
nia kancelárií pre MOBIS, kancelárie pre 
Hyundai Dymos.“
Sériová výroba tvorí približne štvrtinu 
objemu produkcie. K vizitke kvality pat
ria interiéry hotela v Terchovej a atypic
ký individuálny nábytok.

Dodávateľ technológií, strojov 
a zariadení pre drevospracujúci 
a nábytkársky priemysel:

BRAS, s.r.o.
Andreja Hlinku 1283/19
013 01 Teplička nad Váhom
tel.: +421 41 381 6049
email: bras@bras.sk
www.bras.sk

CNC vŕtací a frézovací stroj Point K2 od 
firmy VITAP

Jednostranná olepovačka hrán pre olepovanie a opracovanie dielcov s rovnými 
hranami FRAVOL Master M 200-23

Nová technológia prispela k skvalitneniu výroby individuálnych zákaziek. Na foto-
grafii formátovacia píla s výhodami nárezového centra FIMAL Concept 350

http://www.bras.sk
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DŘEVOOBCHOD 

Exoticky a Extrémně matný povrch, to je nová struktura HPL Pfleiderer ve zkratce XM (Xtremme 
matt). Tuto strukturu na definovaných dekorech zakoupíte u naší společnosti od 1 kusu ve formátu 
4100x1300x0,8 mm. Strukturu XM také naleznete na našich skladových pracovních deskách. 
HPL může být dodáno i na nosiči z řady nosičů Pfleiderer. 
Velkou oblibu si našel produkt SOLIDCOLOR, HPL s probarveným jádrem ve stejném barevném 
odstínu jako vrchní dekor, jako novinku v tloušťce 0,8 mm a také ve struktuře XM. 

My a Pfleiderer 
Váš exkluzivní dodavatel 

materiálů německého výrobce

Dekory:

  více informací na 
 www.drevoobchod.cz

 Karlovy Vary - Rosnice 70, tel. 353 564 928
 Cheb - Horní Dvory 1, tel. 736 499 001
 Tachov - Moravská 1172, tel. 374 723 006
 Oldřichov  - Oldřichov 227, tel. 417 562 930 
 Mladá Boleslav - Ptácká 123, tel. 326 727 194

 Klatovy - Plzeňská 925, tel. 376 310 535
 Chomutov - Luční 4779, tel. 474 624 291
 Měnín u Brna - Měnín 440, tel. 602 766 670
 Plzeň - Borská ul. (areál Škoda) , tel. 378 139 135

http://www.drevoobchod.cz
http://www.imaczech.cz

