H I ST O R I E
A S O U Č A S N O ST
Vážení obchodní přátelé,
VÝROBA KANCELÁŘSKÉHO NÁBYTKU
VÝROBA HOTELOVÉHO NÁBYTKU
VÝROBA ZNAČKOVÉHO NÁBYTKU MONTERO®
Firma INTERMONT s.r.o. vznikla privatizací
závodu Dřevona, patřícího do skupiny podniků
Východočeské dřevařské závody s.p.. Tradice
výroby nábytku je datována od 50 let minulého
století. Zaměření továrny bylo vždy dvěma směry,
a to na výrobu sériového nábytku a rovněž nábytku zakázkového, tzv. individuálního. Zejména
v individuální výrobě byly realizovány významné
zakázky interiérů zastupitelských úřadů ČR v zahraničí, ministerských úřadů, hotelů a kulturních
zařízení.

HISTORIE A SOUČASNOST

Zkušenosti a tradice se přenesly až do současnosti s tím rozdílem, že dnes probíhá výroba na počítačem řízených obráběcích centrech umožňující
vysokou kvalitu a přesnost opracování a tím
i produktivitu práce. Celý strojně technologický
park byl a je průběžně modernizován tak,
abychom se drželi na vysoké technické úrovni.
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Současnost klade důraz nejen na vysokou úroveň
vlastní výroby, ale i na nutnost kvalitního servisního zázemí spočívající v dostatečné operační
velikosti skladů (v našem případě skladujeme
výrobky na ploše 10 000 m2), ale i na vlastní
dopravní zázemí, kde disponujeme devíti nákladními a sedmi dodávkovými vozy pro přímou
přepravu našich výrobků k zákazníkovi s garancí
kvality dopravy ve vztahu k výrobku (nepoškození
výrobku dopravou).
Za nejcenější lze právem považovat tým pracovníků (v současnosti 80) přispívajících a pečujících
o spokojenost zákazníka s našimi výrobky a navazujícím servisem.

VÝROBA ZNAČKOVÉHO NÁBYTKU CONIFERA®
ZAKÁZKOVÁ - INDIVIDUÁLNÍ VÝROBA

ZAKÁZKOVÁ - INDIVIDUÁLNÍ VÝROBA
Reaguje na požadavky zákazníka v několika
směrech, a to
1
doplňuje atypické výrobky k jednotlivým výše uvedeným typovým řadám nábytku
2
plní zadání zákazníka na jakýkoliv požadavek dle
specifikace vlastních, či externích interiérových
architektů

VÝROBA KANCELÁŘSKÉHO NÁBYTKU
Zahrnuje čtyři sériové a jednu atypickou řadu
kancelářského nábytku plus navazující nábytek
tzn. recepce, kuchyňky, sedací nábytek.
Speciální kategorii tvoří nábytek pro zasedací,
školící místnosti a školy.
VÝROBA HOTELOVÉHO NÁBYTKU
Zahrnuje v základní nabídce čtyři druhy hotelovo-lázeňského nábytku z kvalitních laminátových
desek a tři druhy hotelového nábytku vyšší kategorie vyráběného čistě z dýhovaného materiálu
ušlechtilými dřevinami či v designové kombinaci
s kvalitními lamináty.
VÝROBA ZNAČKOVÉHO NÁBYTKU MONTERO ®
Zahrnuje více jak 20 druhů dětských pokojů,
30 druhů ložnic, 10 druhů obývacích pokojů,
vyráběných ze třech základních druhů materiálů
- masivní dřevo
- dýhované materiály
- laminátové materiály
VÝROBA ZNAČKOVÉHO NÁBYTKU CONIFERA®
Představuje exkluzivní nábytek, a to jak po stránce designové, tak i po stránce použitých materiálů
a povrchových úprav či konstrukčních řešení
s cílem uspokojit náročného zákazníka.

3
kompletuje interiér z hlediska dodávek interiérových dveří, schodů, zábradlí, obkladů, obložení
a dalších interiérových částí.

Všestrannost individuální výroby a strojně technologické zařízení umožňuje vyrobit jakýkoliv interiérový prvek.
Zároveň mi dovolte, abych Vás pozval na exkurzi
do našeho výrobního závodu a vzorkovny nábytku.
S přátelským pozdravem
Ing. Vladimír Kubeš
jednatel společnosti

INTERMONT s. r. o.
582 66 Krucemburk
tel: 569 698 705
fax: 569 697 303
intermont@intermont-nabytek.cz
www.intermont-nabytek.cz,
www.montero.cz
www.conifera.cz

Z hlediska struktury odbytu se dají naše výrobky
rozdělit do pěti základních skupin:

www.intermont-nabytek.cz

HISTORIE A SOUČASNOST

dovolte mi, abych Vám touto cestou představil
výrobní společnost INTERMONT s.r.o. a s tím
i náš kompletní výrobní program.
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www.intermont-nabytek.cz

C E R T I F I K ÁT Y

V ÝROBA
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www.intermont-nabytek.cz

www.intermont-nabytek.cz

KO N TA K T Y
VZORKOVNA

SÍDLO FIRMY . . VÝROBNÍ ZÁVOD . . VZORKOVÁ PRODEJNA
tel:

00420/ 569 698 705
569 697 293
fax: 00420/ 569 697 303
e-mail: intermont@intermont-nabytek.cz

• výroba kancelářského, hotelového nábytku a
značkového nábytku MONTERO a CONIFERA
• vzorková prodejna kancelářského nábytku
• vzorková prodejna značkového nábytku MONTERO
• vzorková prodejna značkového nábytku CONIFERA

INTERMONT s.r.o. KRUCEMBURK
přímo v areálu výrobního závodu
vše na ploše 1 300 m2
OTEVÍRACÍ DOBA VZORKOVÉ PRODEJNY
PO 9.00 – 16.00
ÚT 9.00 – 16.00
ST 9.00 – 16.00
ČT 9.00 – 18.00
PÁ 9.00 – 18.00
SO 8.00 – 11.00

PŘIJÍMÁNÍ OBJEDNÁVEK
1

e-mail. . . . .
intermont@intermont-nabytek.cz

2

přes elektronický systém. . . . .
(určený pouze pro registrované
obchodní partnery)

3

faxem. . . . . 00420/ 569 697 303

• vzorková prodejna kancelářského nábytku
• vzorková prodejna značkového nábytku MONTERO
• vzorková prodejna značkového nábytku CONIFERA

PRŮHONICE - ČESTLICE, PRAHA
roh ulic Obchodní a V Oblouku 266,
obchodní zóna Čestlice

MONTÁŽ
montáž představuje:
- vynošení
- rozbalení
- montáž
- základní úklid
- odnos obalů
- likvidace obalů

naproti Aquaparku
vše na ploše 1 700 m2
OTEVÍRACÍ DOBA VZORKOVÉ PRODEJNY
PO - NE 10.00 – 20.00

DOPRAVA ZDARMA ZNAMENÁ
Doprava za 1 „uzamykatelné dveře“ (tzn.vstupní dveře do paneláku,
činžovního domu, rodinného domu)
VYNOŠENÍ
Pokud je to jinam než za první uzamykatelné dveře (patro, roznos
po bytě, domě, roznos i po přízemním domě atd.), tak příplatek +
3% z celkové ceny
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LIKVIDACE
Likvidace sedaček, nábytku, matrací …... rozumí se likvidací ve stejném rozsahu, jako je objem dodávané zakázky +3% z celkové ceny.

MONTERO
CONIFERA

www.intermont-nabytek.cz

Likvidace pokud to není sneseno k prvním uzamykatelným dveřím,
tak se sčítají položky vynošení a likvidace, což znamená +6% z
celkové ceny

www.intermont-nabytek.cz

KO N TA K T Y / V Z O R KO V N Y

KO N TA K T Y / V Z O R KO V N Y

INTERMONT s.r.o.
Mikuláše Střely 191
582 66 Krucemburk
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