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• výroba stavebno-stolárskych výrobkov 

• dverí a okien

• výroba atypických výrobkov

• výroba schodov

• výroba vybraného druhu nábytku

• výroba drevených obkladov 

• výroba parketových líšt  a doplnkov



Stolárstvo Moncman Vám ponúka svoje služby spojené s návrhom

a výrobou kvalitného vybavenia do domu. 
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masívny dubov˘ nábytok

... masívny dubový nábytok ...
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4

skriÀa - kazetová, ãerven˘ smrek

truhlica - ãerven˘ smrek

stolík - orech komoda - kazetová, ãerven˘ smrek

...masívny nábytok 

z červeného smreku...
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dubov˘ stolík so sklom

policov˘ set, kombinácia laÈovka 
(dubová dyha) s vloÏen˘mi
dubov˘mi náglejkami

posteº - dub

botník - smrek

... nábytok vyrobený na mieru...



interiérové

masívne dubové kazetové dvere 
so zárubÀou

masívne dvere - smrek moren˘

... kvalita, ktorá má svoj štýl...

6

interiérové

posuvné masívne bukové dvere so zárubÀou

masívne dubové dvere s presklením masívne smrekové dvere 
s presklením 7



exteriérové

vchodové dubové dvere 
europrofil

vchodové dvere - smrek moren˘

vchodové dubové dvere europrofil
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exteriérové

vchodové dvere 
- ãerven˘ smrek moren˘

vchodové dvere 
- smrek moren˘

dvere - smrek moren˘
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lávka - dub, inpregnovaná

lávka - dub, morená
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lávka - dub, morená

lavica, stoliãky, stolík - smrek

rohová lavica a stolík - smrek
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masívne drevené schody - jaseÀ

... firma zameraná prevažne na výrobu 

masívnych drevených schodov...
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masívne drevené schody - dub, 
s boãn˘m coklom a dubov˘m zábradlím

dubová zárubÀa
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masívne samonosné schody 
s drevenou kon‰trukciou 
- ãerven˘ smrek
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masívne schody  - dub, boãnice 

dubová parapeta a zábradlie

... dlhoročné skúsenosti tromy generáciami overené...
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bukové schody so zábradlím
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masívne schody 
a zábradlie - jaseÀ
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masívne schody samonosné s drevenou 
kon‰trukciou - borovica

masívne schody samonosné s drevenou 
kon‰trukciou - orech

18

masívne schody  - ãerven˘ smrek,
so zábradlím 
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masívne dubové schody so zábradlím
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toãité schody na kovovej kon‰trukcii 
so zábradlím, masívny dub

... kvalita, ktorá má svoj štýl...
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schody - dubová zosadenka,
zábradlie - dub masív

zábradlie - buk masív

schody - buková zosadenka, zábradlie - buk
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...dlhoročné skúsenosti ... masívne schody  - jaseÀ

masívne javorové zábradlie

masívne drevené schody - buk, 
nerezové zábradlie s bukov˘m madlom
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24

dubové masívne samonosné schody 
s drevenou kon‰trukciou a zábradlím
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schody z ãerveného smreka 
so zábradlím



Schody

• vyrábame rôzneho typu, podľa projektu zákazníka, alebo urobíme 

návrh podľa Vašich predstáv

• s touto výrobou už máme niekoľkoročné skúsenosti, preto nie je 

problém vyhovieť zákazníkovým predstavám. Po zameraní 

a konzultácii so zákazníkom navrhneme a určíme kompletný tvar 

schodov

• cenové kalkulácie Vám urobíme na požiadanie

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

• povrchová úprava oderuvzdornými lakmi

• schody sú vyrábané v prevedeniach samonosnej drevenej konštrukcie

s bočnicou alebo bez (cokel) alebo obloženia betónových stupňov a 

oceľových schodiskových konštrukcií

• výroba tvarovaných výplní zábradlia podľa výberu zákazníka

Dvere

• vyrábame rôzne typy masívnych dverí aj so zárubňou alebo posuvné

prevedenie

• vchodové, atypické, interiérové, garážové brány

• materiál podľa výberu zákazníka s povrchovou úpravou

• zabezpečíme dovoz, montaž priamo na mieste

Okná

• vyrábame okná, atypické okná, eurookná so zasklením aj bez

• materiál podľa výberu zákazníka s povrchovou úpravou prevažne 

masív smrek, dub, červený smrek ...

• Zabezpečíme dovoz, montaž priamo na mieste

Nábytok

Výroba interiérových doplnkov z masívneho dreva:

• stoly, stoličky a lavice

• vybrané druhy nábytku (skrine, postele)

• výroba parketových líšt a drevených obkladov

masívne dubové
okná - europrofil

masívne dubové
okná - europrofil

masívne smrekové
zábradlie - morené

exteriérové
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