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kuchynské zostavy
spálňové zostavy
kancelársky nábytok
kúpeľňový nábytok
predsiene
detské izby
interiérové dvere



ÚCHYT L-line
priebežný úchyt z hrany, ktorý vytvára líniové členenie dvierok a 

podporuje zvýraznenie štíhlosti a horizontality nábytku

ÚCHYT U-line
úchyt s vybratou hranou pre pohodlné otváranie zásuviek a dvierok 
so širokým využitím nielen v pracovni ale aj na iných druhoch 
nábytkov



ÚCHYT C-line
úchyt so zaoblenou vybratou hranou, ktorého prednosťami sú 
najmä elegantný vzhľad a ľahká uchopiteľnosť

ÚCHYT  V-line
úchyt s vybratým rohom, ktorý ponúka nespočetné množstvo 
dizajnových variácií vďaka ktorým je možné vytvoriť naozaj 

originálne kusy nábytku



ÚCHYT QW - 25    
úchyt s vybratím do plochy vytvára na dvierkach šperk, zároveň 
však praktický a pohodlne uchopiteľný, odporúčame používať 

najmä na nízkych skrinkách a komodách

ÚCHYT KW - 25
úchyt s vybratím do plochy sa vie pomocou farieb rýchlo 
prispôsobiť hravému detskému svetu, medzi jeho výhody patrí 
najmä bezpečnosť



ÚCHYT QW - 25    

ÚCHYT DW - 35
úchyt s vybratím do plochy pre zvýraznenie zvislých línií pre 
všestranné použitie na posuvných ale aj otváravých dvierkach

Povrchové úpravy
možnosti prevedenia lakovaných povrchov dvierok a úchytov na tmavošedej lakovanej vzorke

vysoký lesk                                    pololesk                                 hlboký mat

Rekonštrukcie kuchýň
V prípade rekonštrukcie kuchyne vymieňame opotrebované časti nábytku, najčastejšie dvierka. Vďaka takejto 
rekonštrukcii dostanú staré skrinky nový dizajn za zlomok financií a ostane pritom zachované rozmiestnenie 
vnútorného vybavenia. Vymeňte staré dvierka za nový moderný dizajn.

jednofarebné dvierka                                         dvojfarebné dvierka

Možnosti prevedenia dvierok



Lakované povrchy

Kovanie a vybavenie nábytku

Kontakt

zásuvkové vybavenie                      rohový zásuvkový výsuv                       výklopné kovanie dvierok                 dizajnové úchytky

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

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

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

GPS súradnica prevádzky:  48.355868 N 17.738573 E
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Ponúkame možnosť lakovaných povrchov v takmer 2000 farebných odtieňov podľa medzinárodného štandardu NCS. Pri 
výbere farieb si nechajte poradiť naším architektom, ktorý vám pomôže zorientovať sa v nespočetnom množstve farieb.



Firma Drevo Styl – Ing. Stanislav Zavarský vznikla v roku 1994 so sídlom v Siladiciach a pôsobí v okolí miest Hloh-
ovec, Trnava a Bratislava. Zaoberá sa návrhom, výrobou a montážou interiérového nábytku a dverí na mieru. Špecializácia 
zákazkovej výroby úzko spolupracuje so zákazníkom. Našimi prioritami sú profesionálny prístup, ústretovosť a 
spokojnosť zákazníka. Ponúkame riešenia nábytkového vybavenia interiéru podľa Vašich predstáv a očakávaní.

„ Našou prioritou je podľa predstavy zákazníka nábytok
navrhnúť - vyrobiť - doviezť a namontovať. "

Ponúkame:
- kuchynské linky
- jedálenké stoly
- obývacie zostavy
- spálňové zostavy
- vstavané skrine
- kúpeľňový nábytok
- predsiene
- kancelársky nábytok
- interiérové dvere

Na požiadanie vieme vypracovať 3D návrh interiéru a zvizualizovať ho až na úrovni fotorealistických obrázkov.  Tento 
postup je vhodný najmä pri riešení komplexnejších zadaní.

Dlhoročná spolupráca so špičkovými dodávateľmi kvalitných materiálov a dodávatelmi kovaní spolu s bohatými 
skúsenosťami zaručujú stabilnú pozíciu na trhu.
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