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Stolárstvo Moncman Vám už niekoľko desiatok rokov ponúka 
svoje služby spojené s návrhom a výrobou kvalitného 
vybavenia do domu. Počas tejto doby sme získali nemalé 
skúsenos� pri realizácii zákaziek, či už súkromným osobám, 
alebo väčším firmám.

Zameriavame sa prevažne na výrobu masívnych drevených 
schodísk v prevedení samonosných schody alebo ako obklad 
betónových stupňov či kovových konštrukcií. Ďalej na výrobu 
postelí, masívneho dreveného nábytku, záhradného 
nábytku, dverí a zábradlia. Súčasťou našej ponuky je aj 
výroba stavebno-stolárskych výrobkov a doplnkov.

Mar�n Moncman
MM Stolárstvo
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Vitajte
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V spojení s prírodou

ZDRAVÉ 
BÝVANIE

Vaše predstavy
+

naša kvalita
= 

Vaša spokojnosť

MASÍV

MASÍVNE DREVO

PRÍRODNÉ
DREVO

Masívne drevo je prírodný a ekologický materiál, 
ktorý navodzuje pocit pohody, pokoja a zároveň 
poskytuje vizuálny a fyzický kontakt s prírodou.

Jeho hlavným benefitom je zdravotná 
nezávadnosť, vysoká kvalita, trvácnosť a elegancia. 

Pri výbere materiálu dbáme aj na jeho kresbu, 
aby výsledný produkt splnil nielen očakávania 
zákazníka, ale zároveň vynikla aj podstata dreva 
samotného.

Drevo je zdraviu prospešný materiál, ktorý  
napriek tomu, že stále pracuje, neuvoľňuje ani po 
rokoch škodlivé látky.

Údržba dreva je veľmi jednoduchá. Prípadné 
škrabance sa dajú prebrúsiť a znovu ošetriť lakom, 
voskom, olejom...
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KONTAKT

www.mmstolarstvo.sk

Kontaktujte nás:
0907 263 123

 0907 60 20 30 

Nájdete nás:
Krátka 2 

Hrnčiarovce n/P (pri Trnave)
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Pozrite naše 
por�óliá aj na:

TRNAVA

HRNČIAROVCE N/P

E-mail:
 

mar�n.moncman@gmail.com
Mar�n Moncman

Marián Kováč
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SCHODY

6

LED osvetlenie schodov a nábytku.
  Ako novinku Vám ponúkame LED osvetlenie, ktoré nielenže zaisťuje 
bezpečný pohyb po schodoch, ale je i jednoduchým riešením ako 
dodať interiéru moderný prvok. Ide o nenápadné, ale účelné 
osvetlenie pomocou zápustého LED osvetlenia, alebo LED pásov. 
Svetlo sa umiestni na spodnú stranu stupnice tak, aby kabeláž nebola 
viditeľná. (Schody s LED osvetlením na str. 25, 38, 39). V ponuke máme 
neutrálne svetlo, mäkké žlté teplé svetlo, alebo chladné biele svetlo 
vhodné aj na podsvietenie nábytku, čím vytvoríte neopakovateľný 
vzhľad a atmosféru. (Nábytok s LED osvetlením na str. 53).

S výrobou máme mnohoročné skúsenos�, preto nie je problém vyhovieť zákazníkovým predstavám. Po zameraní 

a konzultácii so zákazníkom navrhneme a určíme kompletný tvar schodov.

Schody vyrábame v prevedení samonosnej drevenej konštrukcie a tak�ež s možnosťou obloženia betónového 

schodiska alebo oceľovej konštrukcie s bočnými soklíkmi a podstupnicami a moderným LED podsvietením.

Materiál: dub, buk, jaseň, orech, červený smrek, javor, brest, čerešňa, teak.

Povrchová úprava oderuvzdornými lakmi, olejmi a voskami.

Výroba tvarovaných výplní zábradlia v kombinácii drevo, nerez alebo sklo.

Cenové kalkulácie Vám urobíme na požiadanie.

SCHODY

V PREVEDENÍ  
SAMONOSNEJ    

DREVENEJ 
KONŠTRUKCIE

str. 8

SCHODY SCHODY

DREVENÝ OBKLAD 
STUPŇOV

OBLOŽENIE 
BETÓNOVÉHO 

SCHODISKA

str. 16

DREVENÝ OBKLAD 
STUPŇOV

OBLOŽENIE 
OCEĽOVEJ 

KONŠTRUKCIE

str. 34
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SCHODY

7
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SCHODY - SAMONOSNÉ S DREVENOU KONŠTRUKCIOU 

Masívne schody - červený smrek so zábradlím.

8
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Masívne dubové samonosné schody 
s pozdĺžnym zábradlím. 

SAMONOSNÉ S DREVENOU KONŠTRUKCIOU �  SCHODY  

9
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Masívne schody - červený smrek so zábradlím s kovanou výplňou.

10

SCHODY - SAMONOSNÉ S DREVENOU KONŠTRUKCIOU 
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Masívne samonosné dubové schody.

11

SAMONOSNÉ S DREVENOU KONŠTRUKCIOU �  SCHODY  



  Å +421 907 263 123 � mar�n.moncman@gmail.com

Masívne samonosné dubové schody 
so zábradlím.

12

SCHODY - SAMONOSNÉ S DREVENOU KONŠTRUKCIOU 
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Masívne borovicové schody s drevenou konštrukciou a zábradlím.

Masívne dubové schody s drevenou konštrukciou.

13

SAMONOSNÉ S DREVENOU KONŠTRUKCIOU �  SCHODY  
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Masívne dubové schody s drevenou konštrukciou a zábradlím.

14

SCHODY - SAMONOSNÉ S DREVENOU KONŠTRUKCIOU 
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SAMONOSNÉ S DREVENOU KONŠTRUKCIOU �  SCHODY  

Masívne jaseňové schody morené na bielo 
s jaseňovým  zábradlím s nerezovou výplňou.
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Masívne dubové schody s nerezovým zábradlím.

SCHODY � OBLOŽENIE BETÓNOVÉHO SCHODISKA

16
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Masívne dubové schody s nerezovým zábradlím. 

OBLOŽENIE BETÓNOVÉHO SCHODISKA �   SCHODY 

17
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Masívne dubové schody s bočným soklom a dubovým zábradlím.

Masívna dubová zárubňa

18

SCHODY � OBLOŽENIE BETÓNOVÉHO SCHODISKA

Dlhoročné skúsenosti.
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Masívne schody z červeného smreku so zábradlím.

19

OBLOŽENIE BETÓNOVÉHO SCHODISKA �   SCHODY 
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Masívne jaseňové schody s bočným soklom a zábradlím. 

20

SCHODY � OBLOŽENIE BETÓNOVÉHO SCHODISKA
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OBLOŽENIE BETÓNOVÉHO SCHODISKA �   SCHODY 

Masívne dubové schody s dubovou parapetou a zábradlím. 
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Masívne dubové schody s nerezovým zábradlím.

22

SCHODY � OBLOŽENIE BETÓNOVÉHO SCHODISKA



  Å +421 907 263 123 � mar�n.moncman@gmail.com 23

OBLOŽENIE BETÓNOVÉHO SCHODISKA �   SCHODY 

Masívne jaseňové schody s pozdĺžnym zábradlím. 
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Masívne jaseňové schody s nerezovou výplňou a bočnými soklíkmi.

24

SCHODY � OBLOŽENIE BETÓNOVÉHO SCHODISKA
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OBLOŽENIE BETÓNOVÉHO SCHODISKA �   SCHODY 

Masívne 
dubové schody 

s LED podsvietením 
a olejovým povrchom, 
skleneným zábradlím 

a masívnym
 dubovým madlom.
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SCHODY � OBLOŽENIE BETÓNOVÉHO SCHODISKA

Masívne bukové schody s podstupnicami.
Zábradlie kombinované s nerezovou výplňou. 



  Å +421 907 263 123 � mar�n.moncman@gmail.com

Masívne jaseňové schody so zábradlím, 
nerezovou výplňou a bočnými soklíkmi. 

27

OBLOŽENIE BETÓNOVÉHO SCHODISKA �   SCHODY 
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Masívne jaseňové schody 

28

SCHODY � OBLOŽENIE BETÓNOVÉHO SCHODISKA
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s jaseňovým zábradlím a nerezovou výplňou.

29

OBLOŽENIE BETÓNOVÉHO SCHODISKA �   SCHODY SCHODY � OBLOŽENIE BETÓNOVÉHO SCHODISKA
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Masívne schody z teakovej škárovky s podstupnicami 
a bočnými soklíkmi so skleneným zábradlím.

30

SCHODY � OBLOŽENIE BETÓNOVÉHO SCHODISKA
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Masívne schody z teakovej škárovky s podstupnicami 
a bočnými soklíkmi so skleneným zábradlím a masívnym madlom.

31

OBLOŽENIE BETÓNOVÉHO SCHODISKA �   SCHODY 
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Masívne schody z bukovej škárovky 
s montovaným zábradlím. 

32

SCHODY � OBLOŽENIE BETÓNOVÉHO SCHODISKA
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OBLOŽENIE BETÓNOVÉHO SCHODISKA �   SCHODY 

Masívne dubové schody.

Kve�náč - masívne drevo.
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Kombinácia obloženia betónového 
schodiska a oceľovej konštrukcie.

Masívne dubové schody 
s oceľovým zábradlím 

a masívnymi dubovými madlami.

SCHODY � OBLOŽENIE OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE 
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OBLOŽENIE OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE �   SCHODY  

Masívne dubové schody, morené, 
s oceľovým zábradlím a dreveným madlom. 
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SCHODY � OBLOŽENIE OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE OBLOŽENIE OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE �   SCHODY  

36

Masívne dubové schody  so zábradlím 
a drevenou výplňou na oceľovej konštrukcii.  
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OBLOŽENIE OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE �   SCHODY  

37

Masívne dubové schody so zábradlím a nerezovou výplňou.  
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SCHODY � OBLOŽENIE OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE OBLOŽENIE OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE �   SCHODY  

Masívne dubové schody 
s olejovaným povrchom, 

skleneným zábradlím, masívnym madlom 
a LED podsvietením.
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OBLOŽENIE OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE �   SCHODY  

Masívne dubové schody na terasu 
s úložným systémom
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SCHODY � OBLOŽENIE OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE 

40

Masívne dubové, točité schody na kovovej konštrukcii so zábradlím.
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Výroba interiérových doplnkov z masívneho dreva:

• Vybrané druhy nábytku: postele, skrine, komody, stoly, stoličky a lavice.

• Materiál: dub, buk, jaseň, orech, červený smrek, javor, brest, čerešňa.

• Povrchová úprava oderuvzdornými lakmi, olejmi a voskami.

• Ponúkame Vám aj možnosť LED podsvietenia nábytku.

NÁBYTOK 

41
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NÁBYTOK

Smreková skrinka pod schodisko a skrinkový botník.

42

Masívny dubový nábytok. Skriňa s posuvnými sklenenými 
dverami, komoda, šuflíková komoda a nočný stolík.
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Masívna dubová vstavaná 
knižnica.

NÁBYTOK

43

Masívna jaseňová vstavaná knižnica.
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NÁBYTOK

Masívny  kazetový
nábytok 

z červeného smreku,  
skrine s hĺbkou 60 cm, 

komoda, truhlica  
a malá knižnica.

44
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Masívny dubový nábytok. 
Skrinka pod umývadlo, odkladacia skrinka, stoličky, stolček. 

NÁBYTOK

45
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Masívny nábytok z červeného smreku - komody, lavica, stôl, stoličky. 

NÁBYTOK

46
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NÁBYTOK

Masívne dubové barové stoličky.

47

Masívny dubový stolík s mliečnym sklom.Masívny olivový stolík.

Našu prácu si vážime a dbáme na detail.  
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NÁBYTOK - STOLY

48

Dubový stôl morený so sklom.

Set  masívnych dubových stolov 
pred morením a vo svojej konečnej podobe.

Poctivé masívne drevo.
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STOLY, LAVICA  - NÁBYTOK 

Kartáčované drevo.
Masívne jaseňové drevo.
Povrch dreva je upravený 
kartáčovanou technikou.

49
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Jaseňový jedálenský stôl.

NÁBYTOK - STOLY

50

Dubový jedálenský stôl, morený, zložený z dvoch dielov 
na kovových stojanoch.
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Masívne jaseňové stoly: 
jedálenský a konferenčný stolík.

STOLY  - NÁBYTOK 

Kvalitný 
masívny nábytok.

51
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NÁBYTOK - POSTELE

52

Jaseňová masívna posteľ s olejovaným povrchom.

Dobre sa vyspať je základ. 
V posteli z prírodného dreva z kvalitného masívu 

a kombinácii vhodného matracu 
je to najlepšie riešenie pre Vás.
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POSTELE  - NÁBYTOK

Masívna posteľ z jaseňa. 

53

MAJO

Jaseňová morená posteľ, 
nočné stolíky a komoda.
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NÁBYTOK - POSTELE

Masívna smreková posteľ.

54

Masívna posteľ z červeného smreku.
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POSTELE  - NÁBYTOK

Masívna posteľ z jaseňa. 

55
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Dvojposchodová rozkladacia masívna posteľ z jaseňa morená do biela. 
Posteľ je môžné rozložiť na 2 jednotlivé postele so šuflíkmi. 

NÁBYTOK - POSTELE

56
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POSTELE  - NÁBYTOK

Masívna posteľ z jaseňa, 
morená na od�eň jelša.

57
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NÁBYTOK - POSTELE

58

Dubová masívna posteľ 
morená na od�eň čerešňa 

s nočnými stolíkmi.
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Jaseňová masívna posteľ. Povrchová úprava prírodným voskom.

Nočné stolíky z jaseňa vo verzii s vnútornou sklenenou 
alebo masívnou drevenou poličkou.

Kvalita, ktorá má svoj štýl.

POSTELE  - NÁBYTOK

59
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NÁBYTOK - POSTELE

Masívna posteľ z červeného smreku.

60
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 MADLÁ

61

Bukové madlá
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TRÁMY  IMITÁCIA

Smrekové trámy morené.

62
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Záhradné doplnky: lavice, stoly,  lávky, nábytok

• Materiál: dub, buk, jaseň, orech, červený smrek, javor, brest, čerešňa.

• Povrchová úprava oderuvzdornými lakmi, olejmi a voskami.

ZÁHRADNÝ NÁBYTOK

63
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Záhradné smrekové lavice, lakované.

ZÁHRADNÝ NÁBYTOK - LAVICE, STOLY

64
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LAVICE  -  ZÁHRADNÝ NÁBYTOK

Záhradné smrekové lavice, morené.

65
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Záhradné 
lavice 

smrekové, 
morené.

Nábytok 
vyrobený 
na mieru.

66

ZÁHRADNÝ NÁBYTOK - LAVICE
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Smrekové lavice morené, s úložným priestorom.
Stôl morený. Celý nábytok je možné rozložiť a opätovne zložiť.

67

LAVICE, STOLY  -  ZÁHRADNÝ NÁBYTOK
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ZÁHRADNÝ NÁBYTOK - LAVICE, STOLY

Dubový masívny stôl a lavica, olejovaný povrch

Záhradné smrekové lavice so stolom, stoličkami, morené.
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LAVICE , STOLY  -  ZÁHRADNÝ NÁBYTOK

Jedálenské smrekové lavice a stôl do drevenice.

Dubová morená truhlica 
na sedenie s úložným 

priestorom a koženým poťahom.

Dubová morená 
barová stolička

s koženým poťahom.

Záhradné dubové lavice so stolom, morené.
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Lávka dubová, morená.

ZÁHRADNÝ NÁBYTOK - LÁVKY

Lávka dubová, morená.

Lávka dubová, impregnovaná olejom.

70
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Vyrábame rôzne typy masívnych dverí so zárubňou alebo v posuvnom 

prevedení  -  interiérové, vchodové, atypické.

• Materiál: dub, buk, jaseň, orech, červený smrek, javor, brest, čerešňa.

• Povrchová úprava oderuvzdornými lakmi, olejmi a voskami.

DVERE

71
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Vchodové dubové dvere, europrofil.

DVERE - EXTERIÉROVÉ

Vchodové dubové dvere.Vchodové smrekové dvere, morené.

72
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Dvere smrekové, morené.

EXTERIÉROVÉ  -  DVERE

Vchodové dvere červený smrek, morené.Vchodové dvere dubové, morené, europrofil.

Dvere smrekové, morené.

73
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Masívne dubové kazetové dvere 
a dvere s presklením 

so zárubňou.

Posuvné masívne bukové dvere so zárubňou a matným vzorovaným sklom.

74

DVERE - INTERIÉROVÉ
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Smrekové morené dvere so zárubňou.

Smrekové morené dvere, posuvné so zrkadlom.

75

INTERIÉROVÉ  -  DVERE
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DVERE - INTERIÉROVÉ

Dubové posuvné masívne 
dvere so zárubňou. 

Povrchová úprava olejom.
Výplň dubová kazeta a biele sklo.
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“Dub je zo všetkých stromov 
najväčšou zásobárňou energie. 

Jeho tvrdé drevo je darom pre všetkých, 
ktorí túto jeho kvalitu 

potrebujú vniesť do svojho života... 
... vo vnútri dubovej sily a energie 

zostáva tak priestor 
pre pôžitok a radosť zo života.”

Erwin Thoma
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