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špičková kuchynská zostava
špičková moderná kuchyňa, skladaná dýha teak vo 
vysokom lesku, kovanie blum, elektromotorické 
otváranie horných a spodných skriniek, pracovná 
doska z umelého kameňa Corian so zapustenými 
drezmi

kuchynská zostava
moderná kuchyňa v prevedení lakovaná biela vo 
vysokom lesku a dýha palisander santos, kovanie blum, 
elektromotorické otváranie horných a spodných 
skriniek

kuchynská zostava
štýlová kuchyňa v prevedení lakovaná biela vo vysokom 
lesku a dýha doussie tiež vo vysokom lesku, pracovná 
doska z prírodného kameňa, mramor

viac zostáv nájdete na www.drevostyl.sk
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kuchynská zostava
štýlová kuchynská zostava v prevedení dýha dub prírodný 
v olejovej povrchovej úprave, úchytky zafrézované do 
dvierok dodávajú zostave nenahraditeľný charakter

moderná kuchynská zostava
moderná kuchyňa v prevedení lakovaná biela vo vysokom 
lesku a dýha orech americký vo vysokom lesku, 
elektromotorické otváranie hroných skriniek, zapustené 
hliníkové úchyty sa spodných skrinkách

luxusná kuchynská zostava
luxusná minimalistická kuchynská zostava v prevedení 
lakovaná biela vo vysokom lesku, bezúchytové elektromo-
torické otváranie dvierok a výsuvov, pracovná doska z 
prírodného kameňa

zabezpečíme Vám zameranie na mieste a vypracovanie 
profesionálneho 3d grafického návrhu podľa požiadaviek 
zákazníka, rozmiestnenie kuchyne a moderný dizajn v 
spolupráci s architektami. 
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posteľ s úložným priestorom
moderná a jednoduchá posteľ s úložným 
priestorom a polohovateľným lamelovým roštom, 
dýha etimoe v pololesku

atypická spálňová zostava
posteľ z jesennej kolekcie s úložným priestorom a 
lamelovými polohovateľnými roštami, laminovaná 
drevotrieska, dekor oliva tmavá

spálňová zostava
moderná posteľ z jesennej kolekcie s úložným 
priestorom a lamelovými polohovateľnými roštami, 
exotická dýha ovangkol v pololesklej povrchovej 
úprave a lakovaná biela vo vysokom lesku, spôsob 
otvárania dverí na vstavanej skrini je systém 
"inline" - dvere sú v jednej rovine, prevedenie spojov 
do pokosu

7

8

9

7

8

9

9

9



spálňová zostava
jednoduchá a pritom elegantná spálňová zostava, posteľ s 
úložným priestorom a s lamelovým polohovacím roštom, 
dýha dub natural a dub morený, led osvetlenie zapustené v 
záhlaví s dotykovým ovládaním

vstavaná skriňa s komodou
prevedenie laminovaná drevotrieska, dekor oliva tmavá, 
vstavaná skriňa s posuvnými dverami, komoda s bezúchy-
tovým otváraním typu "push up"

vstavaná skriňa
moderné šatníkové skrine, posuvné dvere v hliníkovom ráme 
s pieskovaným sklom a dýha orech americký v pololesku, 
menšia skriňa lakovaná biela vo vysokom lesku s bezúhy-
tovým otváraním typu "push up"

spálňová zostava
spálňová zostava špeciálne navrhnutá pre malometrážne 
byty s prihliadnutím na maximálny možný úložný priestor, 
prevedenie laminovaná drevotrieska, drevodekór čerešňa 
merano
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obývacie zostavy

moderná skrinka pod tv
dýha dub morený v pololesklej povrchovej úprave, 
spoje na pokos, bezúchytové otváranie "push-up", 
nerezové doplnky

obývacia zostava
čierna laminovaná drevotrieska vo vysokom lesku a 
dekór javor tiež vo vysokom lesku, diely spájané do 
pokosu

moderná obývačka
prevedenie dýha oliva vo vysokom lesku a lakovaná 
biela tiež vo vysokom lesku

obývacia zostava
dýha jelša v pololesku a dvierka lakovaná vanilka v 
pololesku
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obývacie zostavy

kúpeľňový nábytok

skrinka pod dvojumývadlo
lakovaná biela vo vysokom lesku, zafrézované úchytky

kúpeľňová zostava
dýha wenge v pololesklom laku

kovanie Blum

otvorená skrinka pod umývadlo
dýha dub prírodný v pololesklom laku

skrinka pod umývadlá 4-zásuvková
dýha teak v pololesklom laku, kovanie Blum
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predsiene
vešiaková zostava
dýha jelša a javor v pololesklom laku

predsieň
dýha javor v pololesklom laku

vešiaková zostava
laminovaná drevotrieska, drevodekor javor a 
dub ferarra tmavý

detská izba
laminovaná drevotrieska, drevodekor agát 
lakeland 

študentská izba
prevedenie dub morený v pololesklom laku

detská izba
laminovaná drevotrieska, poschodová posteľ s 
písacím stolom
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predsiene

detské izby

interiérové dvere
interiérové dvere
dýha dub morený v pololesklom laku, prevedenie 
bezfalcové

interiérové dvere
dýha orech americký v pololesklom laku

interiérové dvere
dýha dub v pololesklom laku

interiérové dvere
prevedenie: bezfalcové, posuvné a falcové

interiérové dvere
čerešňa americká v pololesklom laku

interiérové dvere 2-krídlové
orech americký v pololesklom laku

interiérové dvere
orech americký v pololesklom laku prevedenie 
bezfalcové, záves TECTUS

28

29

30

31

32

33

34

30 31 32

33 34

28 29



Plošne lisovaná drevotriesková doska s jemným povrchom, povrchovo upravená impregnovaným dekoračným papierom. 
Veľké množstvo dekorov, ktoré nasledujú aktuálne trendy v tvorbe interérov a široká ponuka povrchových štruktúr.

Laminovné drevotriesky od firmy 

prírodné dýhy

Plošné materiály - najpoužívanejší výber

laminované drevotriesky

Laminované drevotriesky od firmy 

Laminované drevotriesky od firmy 

Laminované drevotriesky z kolekcie Emotion od firmy 

Dýha je živý prírodný materiál s nenapodobiteľnou kresbou, ktorý splní predstavy aj najnáročnejšieho zákazníka. Možnosť 
realizovať interiéry od dobových až po moderné.

Toto je iba výber z dýh a laminátov, všetky ostatné vzorky týchto aj iných výrobcov máme k dispozícii v sídle firmy vo výstavnej sieni.
Väčší výber materiálov aj s názvami nájdete na našej stránke www.drevostyl.sk



Ponúkame možnosť lakovaných povrchov v takmer 2000 farebných odtieňoch podľa medzinárodného štandardu NCS. 
Zákazník ma teda možnosť zvoliť a kombinovať prakticky všetky možné farebné odtiene. Firma Drevostyl Zavarský sa 
zameriava na lakovanie nábytkov a ich dielov najmä do vysokého lesku, prípadne pololesku. Farebný alebo dýhovaný povrch 
v kvalitne prevedenom vysokom lesku je v súčasnosti považovaný za najušľachtilejšiu povrchovú úpravu nábytku.

lakované povrchy

odné dýhy

y - najpoužívanejší výber

evotriesky

kovanie a vybavenie nábytku

kontakt

zásuvkové vybavenie                      riešenie rohovej skrinky        výklopné kovanie dvierok                 dizajnové úchytky

Drevo Styl - Ing. Stanislav Zavarský
prevádzka PD Siladice
920 52 Siladice

° 
Siladice

tel.:  +421 33 7445 365
fax:  +421 33 7445 365
mobil:  +421 905 615 384

e-mail: drevostyl@drevostyl.sk
www.drevostyl.sk
facebook.com/NabytokNaMieruDrevostylZavarsky

GPS súradnica prevádzky:  48°21'35.7" N    17°44'32.1" E
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