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Ing. Stanislav Zavarský - Drevo Styl
prevádzka: PD Siladice

920 52 Siladice (okres Hlohovec)

Ing. Stanislav Zavarský
riaditeľ firmy

e-mail: drevostyl@drevostyl.sk
mobil: +421 905 615 384

Ing. arch. Róbert Bôžek
architekt/projektový manažér
e-mail: info@drevostyl.sk
mobil: +421 902 303 952

Ing. arch. Zuzana Bôžeková
hlavná dizajnérka

e-mail: info@drevostyl.sk

www.drevostyl.sk
facebook.com/NabytokNaMieruDrevostylZavarsky

gps súradnice prevádzky: 48°21'35.7"N  17°44'32.1"E



HISTÓRIA 
SPOLOČNOSTI
Sme trojgeneračná rodinná firma, ktorá si zakladá na 
rokmi nadobudnutých skúsenostiach. Stanislav 
Zavarský sa k stolárstvu dostal ešte ako malý chlapec 
keď sa pohyboval v priestoroch otcovej dielne. Ten sa 
venoval výrobe okien a dverí a v roku 1992 bol pri 
založení firmy s menom v názve.
Firma postupne prešla od okien a dverí k výrobe 
nábytku na mieru. Neskôr k stolárstvu a nábytkárstvu 
priviedol aj svoju dcéru, ktorá je dnes 
neodmysliteĺnou súčasťou tímu a posúva hranice, čím 
sa firme otvárajú nové možnosti. 

ŠPECIALIZÁCIA
kuchyne
obývačkové zostavy
spálne
šatníkové skrine
kúpeľne
detské izby
predsiene
kancelárie
interiérové dvere

SLUŽBY PRE 
ZÁKAZNÍKOV
návrh nábytku
komplexný návrh interiéru
realizácia interiéru na kľúč

SLUŽBY PRE 
ODBERATEĽOV
formátovanie
hranenie
výroba lakovaných dvierok

  kuchyňa vo vysokom štandarde
  vysoký lesk béžová, sklenená pracovná doska
  frézované úchyty-J profilu

  tradičná kuchyňa v modernom prevedení
  pololesk biely, pracovná doska biely umelý kameň
  tradičné úchytky

  atypická kuchyňa pre architektov
  brezová dyha v pololesku+biely pololesk, pracovná doska biely kompakt
  frézované úchyty J-profilu v drevenom prevedení

  moderná a jednoduchá kuchyňa
  pololesk biely, pracovná doska kompakt v betónovom dekóre
  frézované úchyty J-profilu



  elegantná tv skrinka
  dubová šikmo kladená dyha, morená a olejovaná

  dubová komoda so zrkadlenou kresbou
  dyha dub prírodný, pololesklý lak

  minimalistický šatník
  pololesk biely, otváravé dvierka
  frézované úchyty J-profilu

  jednoduchá kúpeľňa
  pololesk biely
  frézované úchyty J-profilu

  kúpeľňová skrinka
  doska dyha dub natur, pololesklý lak, dvierka biele pololatné

  detská izba
  skrine v prevedení laminovaná drevotrieska biela
  posteľ laminovaná drevotrieska v dubovom dekóre

  kúpeľňa
  dyha dub prírodný, pololesklý lak

  šatník
  posuvné dvere v hliníkovom ráme s pieskovaným sklom+dýha orech americký
  biela skriňa vo vysokom lesku



  kancelária riaditeľa
  laminovaná drevotrieska kašmírovo šedá a čierna matná

  spálňová zostava
  posteľ s úložným priestorom s polohovateľnými roštami, exotická dyha ovangkol
  vstavaný šatník s posuvnými dverami v jednej rovine - systém "inline"

  šatník a posuvné dvere
  preglejkové dvere na celú výšku priestoru
  šatník v prevedení laminovaná drevotrieska biela

  kancelária
  laminovaná drevotrieska kašmírovo šedá a čierna

  elegantná komoda
  dubová šikmo kladená dyha, morená a olejovaná

  jednoduchý šatník
  šatník v prevedení laminovaná drevotrieska biela, dubové masívne úchyty vyrobené na mieru

  klasické kazetové dvere
  dyha orech americký

  moderné kazetové dvere
  pololesk biely, bezfalcové so skrytými    
  pántami


