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K čemu je obchodníkovi 
minitovárna na nábytek?

Není zcela obvyklé, aby si ryze obchodní firma, prodávající kancelářský nábytek, začala tento sor-
timent sama vyrábět. Existují ale výjimky. Jednou z nich je ostravská společnost B2B Partner s.r.o. 
Zeptali jsme se jejího jednatele Pavla Krále, co je k tomuto kroku vedlo.

Obchodně-realizační společnost B2B 
Partner, která vznikla v roce 2007 a za-
městnává kolem 60 lidí, nabízí komplexní 
sortiment pro zařízení provozů a kance-
láří. Vybavení pro firmy nabízí kromě ČR 
také na Slovensku a v Polsku. Její sor-
timent tvoří více než 15 000 produktů, 
přičemž většina sortimentu je připravena 
skladem ihned k dodání. Disponuje vlast-
ními moderními skladovacími prostory 
s plochou 15 000 m2.
„Každého zákazníka, kterých dnes 
máme asi 85 000, jsme schopni vyba-
vit zařízením skladu, základním vybave-
ním dílen, kompletním vybavením šaten 
a kanceláří od nábytku přes kance-
lářskou techniku až po spotřební mate-
riál. Ve svém oboru jsme se během ně-
kolika let stali jedničkou na českém trhu 
s tím, že prodej nábytku tvoří významnou 
část našeho obratu. Zákazník je pořád 
náročnější a podíl klientů, kteří požadují Výrobní technologie HOLZ-HER včetně manipulační techniky Barbaric dodala spo-

lečnost Pilart

Velkoplošná pila CUT 6120 Performance 3900x3900 mm s 18místným chaotickým skladovým systém Barbaric CSF s jednou 
navážecí pozicí

http://www.pilart.cz
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nábytek na míru, už tvoří 30–40 %. Při 
tak velkých objemech, které děláme, 
musíme nábytek brát od velkovýrobců. 
Ale žádný velkovýrobce nám neudělá 
atypický nábytek na míru. Menší firmy, 
které se naopak individuální výrobou 
zabývají, nám zase nejsou schopny vy-
rábět atypický kusový nábytek v požado-
vaných objemech a termínech. Všude, 
kde jsme to zkoušeli, jsme narazili na 
problém – technickou přípravu výroby, 
která celý výrobní proces výrazně zdr-
žuje. Jelikož jsme dospěli k závěru, že 
takového partnera, který by byl schopen 
dodávat nám nábytek v požadovaných 
objemech a termínech, asi nenajdeme, 
rozhodli jsme se, že si ho budeme vyrá-
bět sami,“ vysvětluje důvody pro pořízení 
vlastní minitovárny Pavel Král.

Vyrábět lze i bez TPV

Základním požadavkem na výrobní 
technologie byla produkce individuál-
ního kancelářského nábytku z lamino-
vaných desek v měsíčním objemu cca 
1 mil. Kč při jednosměnném provozu. 
Minitovárnu, která byla spuštěna do 
provozu v září 2015, tvoří:

 Velkoplošná pila CUT 6120 Perfor-
mance 3900x3900 mm

 18místný chaotický skladový systém 
Barbaric CSF s jednou navážecí po-
zicí

 Olepovačka hran HOLZ-HER Auriga 
1308 XL se zpětným dopravníkem 
TSRET04 od firmy Barbaric

 Čtyřosé CNC obráběcí centrum 
HOLZ-HER Pro Master 7018

 Odsávání GREMI KLIMA s inteligent-
ními klapkami SMARTeye

Kompletní provoz minitovárny zabez-
pečují jen 4 pracovníci, přičemž zcela 
odpadl mezičlánek technické přípravy 
výroby. Celý výrobní proces od přijetí 
zakázky přes plánování výroby až po 
ovládání strojů je řízen prostřednictvím 
CAD/CAM softwarových nástrojů.
„Naším cílem bylo propojit zákazníka 
přímo s výrobou a odstranit tak všechny 
mezičlánky související s kalkulací a tech-
nickou přípravou výroby, které zbytečně 
prodlužují dodací termíny. To se nám 
podařilo. Jsme jedni z prvních výrobců 
v Evropě, kteří používají systém online 
spojení mezi zákazníkovým přáním a vý-
robní technologií. Zákazník si z nabídky 

Stávající olepovačka hran se bude měnit za nový stroj vyšší řady HOLZ-HER Sprint 
1329 s vyšší rychlostí posuvu, dvoumotorovým multifunkčním rožkovacím agregá-
tem, sytémem SYNCHRO pro automatické podávání hrany při regulaci rychlosti pásu, 
automatickým adaptivním přítlakem, kontrolou množství lepidla, bezpečnostním 
krytem pro vstupní zόnu, automatickým mazáním transportního řetězu aj.

Čtyřosé CNC obráběcí centrum HOLZ-
HER Pro Master 7018

http://www.pilart.cz
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na portálu www.nabyteknamiru.cz 
vybere požadované nábytkové moduly, 
které si rozměrově a barevně upraví dle 
vlastí potřeby, a takto nakonfigurovaný 
nábytek v následujícím kroku přímo zadá 
do výroby. Obvykle do pěti, nejdéle však 
do sedmi pracovních dnů mu nábytek 
dodáme,“ prozrazuje tajemství krátkých 
dodacích termínů Pavel Král. 

Proč Pilart?

Výrobní technologie dodala na základě 
výběrového řízení společnost Pilart. Ta 
se podle slov Pavla Krále umístila na 
prvním místě proto, že získala nejvíce 
bodů v rámci hodnoticích kritérií:
1. Spolehlivost
2. Schopnost rychle řešit jakýkoliv 

problém
3. Země původu nabízených technolo-

gií
4. Cena

„Pilart dosáhl nejvyššího součtu bodů ve 
všech sledovaných kategoriích. Podle 
mě má nejlepší marketing na webu, ob-
chodní zástupce pro náš region velmi 
rychle zareagoval na naši poptávku, od 
prvního kontaktu velmi dobře komuni-

koval, byl schopen k nám kdykoliv přijet 
atd. Svým komplexním servisem a ze-
jména přístupem ke klientovi nás v pod-
statě přesvědčili. V této oblasti máme 
všichni rezervy a je tam stále co zlepšo-
vat. Problémem mnohých firem, které 
jsou dnes na vyšší úrovni, je to, že je nic 
netlačí k tomu, aby svůj servis a přístup 
k zákazníkovi ještě více zlepšovaly. Cítí 
se velmi komfortně na úrovni, které do-
sáhly v minulosti,“ popisuje důvody své-
ho rozhodnutí Pavel Král.

Firma B2B Partner má podle slov svého 
jednatele na poli individuální výroby kan-
celářského nábytku jasné cíle a smělé 
plány: „Snažíme se zvyšovat produkti-
vitu a snižovat počet lidí, které by měly 
nahradit různé automatické nebo robo-
tické manipulátory apod. Mým cílem je 
postupně těmito technologiemi lidský 
faktor z výroby zcela vyloučit. Naše mi-
nitovárna v současné podobě dosahuje 
v jednosměnném provozu měsíčního 
obratu zhruba 1 mil. Kč. My bychom 
ale na základě rostoucí poptávky potře-
bovali, aby dosahovala 1,3–1,4 mil. Kč. 
V nejbližší době proto chystáme výměnu 
stávající olepovačky za novou výkonněj-
ší. V budoucnu možná dojde i k rozšíření 

strojového parku o další CNC centrum,“ 
uzavírá náš rozhovor Pavel Král, aby se 
mohl věnovat obchodnímu jednání se 
svými zákazníky, kteří nás mezitím vy-
střídali v zasedací místnosti.

Výhradní zástupce značky 
HOLZ-HER pro Českou repub-
liku:

PILART s.r.o.
Ericha Roučky 2499/11
678 01 Blansko
tel.: +420 516 410 514
e-mail: pilart@pilart.cz
www.pilart.cz

Firma twd SK s.r.o. 
na veľtrhu LIGNUMEXPO 2016 v Nitre

V dňoch 27. – 30. septembra sa bude na výstavisku Agrokomplex v Nitre konať ďalší ročník veľtr-
hu LIGNUMEXPO. Ako už tradične aj tento rok by sme vás radi pozvali na prezentáciu našej firmy 
twd SK, s.r.o. v pavilóne F stánok číslo 8. V našom stánku si budete môcť vyskúšať množstvo 
noviniek a uvidíte najnovšie trendy našich dodávateľov. Predvedieme vám napríklad rýchle vŕtanie 
dielcov, presnú montáž kovania, opracovávanie kompaktných dosiek alebo rýchly korpusový spoj. 
Okrem množstva zaujímavých a praktických riešení pre vašu dielňu, budú všetci návštevníci nášho 
stánku zaradení do žrebovania o hodnotné ceny od firiem Blum a Festool.

 Blum: SPRACOVANIE DIELCOV 
A ON-LINE APLIKÁCIE

 Ukážky presnej a rýchlej montáže ko-
vania pomocou šablón. Vŕtanie diel-
cov so strojom PRO-CENTER. Pred-
stavenie online aplikácií firmy Blum 
a konfigurátora kovania, ktoré urýchlia 
prácu a zjednodušia objednávanie ko-
vania.

 Pfleiderer: DTD XTREME MATT
 Predstavenie nového povrchu výrob-

cu Pfleiderer s jedným z najlepších 
matov na trhu.

 Fundermax: KOMPAKT PRACOVNÁ 
DOSKA

 Ukážky spracovania a opracovania 
kompaktných pracovných dosiek. 
Uvidíte, že opracovať túto novinku žia-
danú zákazníkmi nie je vôbec zložité.

 Festool: DOMINO 
 Praktická prezentácia Domino, pev-

ného a rozoberateľného spoja. Na 

mieste bude možné vyskúšať aj ďalšie 
stroje z výrobného programu Festool. 

 Siegenia: KOMFORT UNIT
 Prezentácia jednoduchého a rýchle-

ho riešenia výroby HS portálu. Vyrobiť 
HS portál s naším Komfort Unit rieše-
ním nie je vôbec zložité.

Počas návštevy nášho stánku môžete ochut-
nať pivo Urpiner, víťaza mnohých súťaží.
twd team a obchodní partneri sa te-
šia na stretnutie s vami

http://www.pilart.cz
http://www.twd.sk


LIGNUMEXPO - LES 2016 
Agrokomplex - Nitra
27. - 30. 09. 2016
F stánok 8

Pripravili sme pre Vás:

SPRACOVANIE DIELCOV
A ONLINE APLIKÁCIE 

DTD EXTREME MAT
NAJLEPŠÍ MAT NA TRHU 

DOMINO - PEVNÝ
A ROZOBERATELNÝ SPOJ

OPRACOVANIE KOMPAKT
PRACOVNÝCH DOSIEK

KOMFORT UNIT - JEDNODUCHÁ
MONTÁŽ HS PORTÁLOV

ŽREBOVANIE O HODNOTNÉ
CENY OD BLUM A FESTOOL

twd SK, s.r.o.,
Kremnička 5, P.O.Box 409, 974 03  B. Bystrica
tel/fax: 048/414 82 17-9, infolinka: 0914 100 000
e-mail: info@twd.sk, web: www.twd.sk

VÁS POZÝVA NA VÝSTAVU

ochutnávka skvelého

slovenského piva

,

http://www.twd.sk

