
Svitavská společnost Dřevojas,  
v. d., ryze český producent kou-
pelnového nábytku, má za sebou 

velmi úspěšnou minulost, za kterou ho-
voří jeho téměř sedmdesátiletá výrobní 
tradice, a ještě zajímavější budoucnost. 
Rozhodl se totiž pro revoluční způsob 
v navrhování koupelnového nábytku 
prostřednictvím vysoce inteligentního 
softwarového programu imos.

DESIGN 
Koupelnový nábytek od Dřevojasu 
je na trhu pojmem. „Jasně jsme se 
vyprofilovali jako výrobci koupelnové-
ho nábytku, kteří se nebojí přinášet 
nové, často i šokující trendy. V našich 
kolekcích se nic neopakuje, vždy jde 
o originální řešení. Tohoto přístupu si 
váží nejen čeští, ale také velmi nároční 

Koupelna budoucnosti... 
je ta od Dřevojasu
Ing. Zdeněk Blažek, MBA
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němečtí nebo švýcarští zákazníci, kteří 
nás v mnoha ohledech inspirují k dale-
ko propracovanějším řešením, než je 
na trhu běžné. Právě přinášet nadstan-
dardní komfort je to, co nás na výrobě 
a návrhu koupelnového nábytku velmi 
baví a je nám v podstatě i hnacím mo-
torem,“ informuje na úvod Ing. Zdeněk 
Blažek, manager marketingu Dřevo-
jasu, v. d., a pokračuje: V posledních 
letech se Dřevojas navíc rozhodl navá-
zat inspirativní spolupráci se studenty 
z oborových středních a vysokých škol. 
Z mezinárodního projektu „Studenti 
pro Dřevojas“ vzešla v loňském roce 
působivá modelová řada RETRO, 
představená s velkým úspěchem 
na Designbloku 2014, letos jsme jako 
nejzajímavější vyhodnotili koupelnu 
budoucnosti SANTÉ, která překvapí 
svým minimalistickým vzhledem. Její 
slavnostní představení proběhne opět 
v rámci této říjnové designové výstavy.“ 

CO UMÍME 
Nosným materiálem koupelnových skří-
něk značky Dřevojas je vždy kvalitní 
MDF deska, která je opatřena někte-
rým z nabízených foliovaných dekorů 
dřeva nebo leskle či matně lakovaných 
povrchových úprav dle vzorníků barev 
RAL nebo NCS. Dřevojas letos před-
stavil také dva, pro český trh origi-
nální dekory – lakovaný hluboký mat 
VELVET TOUCH po doteku s efektem 

lidské kůže, a  dřevodekor paluba, jež 
imituje dřeviny skutečně používané 
v loďařství. Pravidelné investice do vý-
robních technologií 
a spolupráce jen s těmi nejšpičkověj-
šími dodavateli komponent, mezi které 
patří např. německý výrobce výsuvů 
s doživotní garancí kvality Hettich 
a producent keramických a umyvadel 
z umělého mramoru DURAVIT, pak 
zaručují dokonalé zpracování kou-
pelnového nábytku v každém detailu. 
U Dřevojasu si zakládají také na nad-
standardních doplňcích: do zásuvek 
patří protiskluzové podložky a organi-
zéry či pořadače z lakovaného dřeva. 
Doplňkové skříně ukrývají koše na prá-
dlo. A galerky? Ty už dávno neslouží 
jako zrcadlo – umí kvalitně svítit, a do-
konce se i stmívat, přičemž elektrická 
zásuvka je naprostou samozřejmostí.  

KVALITA
Výrobní družstvo Dřevojas si za dobu 
své existence prošlo mnoha změnami 
a nasbíralo řadu cenných zkušeností, 
které uplatňuje ve svých výrobních 
procesech. „Velmi brzy jsme pochopili, 
co jsou naše priority: chceme zpro-
středkovávat svými produkty nejen 
špičkový design, ale také odpovídající 
vysokou kvalitu zpracování, která za-
číná v současné době opět vítězit nad 
cenou. Z tohoto důvodu jsme v posled-
ních třech letech směřovali výraznou 

část našich investic do modernizace 
výroby,“ vysvětluje Ing. Zdeněk Blažek 
a pokračuje: „Protože velmi oblíbe-
nou povrchovou úpravou je lakování 
polyuretanovými barvami do vysokého 
lesku nebo hlubokého matu či poloma-
tu, pořídili jsme automatickou lakovací 
linku – nejmodernější svého druhu 
v Evropě. Dílce jsou stříkány lakem 
v absolutně rovnoměrném nánosu,  
a to jak jednostranně i oboustranně 
– což působí na výsledné nábytkové 
sestavě velmi zajímavě.“ Ti, kteří se 
v nábytkářství orientují, vědí, že  
dokonalost povrchové úpravy tkví 
v kvalitní přípravě a zacházení se 
základními MDF materiály. „V letošním 
roce jsme proto do našeho strojového 
parku zařadili také nové nářezové  
centrum s automatickým skladem  
od firmy Schelling, které pojme  
až 2000 desek základního materiálu,“ 
doplňuje Ing. Zdeněk Blažek a jedním 
dechem dodává: „Výraznou změnou  
je také zavedení technologie  
laserového ohraňování na nové  
olepovací lince Biesse, která umožňuje 
špičkové nanesení hrany s minimálně 
viditelnou spárou.“

Exkluzivní novinka kolekce  
ENZO v povrchu lakovaný  
mat VELVET TOUCH.

Kolekce TOWER 
2015 od Dřevojasu 
v dekoru paluba.

 Koupelna budoucnosti SANTÉ.



imos CAD/CAM/NET/DATA je pro-
fesionální systém pro návrh nábytku 
a interiérů. Široké možnosti využití 
přesahují rámec obvyklého „kreslení“. Je 
potřeba individuální návrh pro každého 
zákazníka? Je to potřeba online? Chce 
si prohlédnout, jak bude výrobek vypadat 
v interiéru? Chcete jej poté okamžitě vy-
robit? Chytré nábytkářské podniky imos 
využívají, protože toto vše dokáže sklou-
bit a zvládnout díky unikátní filosofii.

OD NÁVRHU K VýROBě
Čím lépe je výrobek popsán, tím 
snáze jej lze ocenit, zobrazit a vyrobit. 
imos umožňuje práci zákazníkovi, 
designérovi, konstruktérovi 
i technologovi. Jak je to možné? imos 
každému zajistí právě ty informace, 
které potřebuje ke své činnosti.

imos NET
Koncový zákazník ocení systém  
imos NET, který mu umožní sestavit  
si svůj výrobek jako stavebnici.  
Dozví se cenu a může si výrobek 
objednat. Uživatelské prostředí 
je příjemné a hravé, včetně 3D 
vizualizace. 

imos CAD
Pokud si zákazník není jistý, může 
předat svou ideu designérovi a ten 
pro něj připraví 3D model, render 
a kalulaci. Profesionálně zpracovaná 
nabídka jistě pomůže rozhodnout se 
pro kvalitní produkt.

imos DATA
Je zákazník nadšený z návrhu a chce 
výrobek co nejdříve doma? Díky infor-

macím z NET a CAD modelu je příprava 
dat do výroby jednoduchá. Konstruktér 
má se vším méně práce a je rychlejší. 
Výrobek pak odpovídá zadání a nikoho 
nečekají nepříjemná překvapení!

imos CAM
Nábytek se sám nevyrobí a lidé 
i stroje potřebují vědět co, kdy a jak 
mají udělat. Díky imos jsou řízeny 
pily, olepovací stroje, vrtačky a další 
nezbytné technologie.

IMOS V DŘEVOjAS V.D.
Společnost Dřevojas v.d. se stala 
„chytrou továrnou na nábytek“ díky 
promyšlené výrobní strategii. Precizní 
metody řízení a hi-tech výroba zde jdou 
ruku v ruce. Maximum informací z imos 
CAD/CAM a informačního systému 
spolu s kolektivem profesionálů dělají 
z Dřevojas v.d. silného hráče! To se 
odráží nejen v rozvoji společnosti, ale 
především v kvalitě výrobků, vysoké 
přidané hodnotě a propracovaném 
designu.   ■
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imos CAD/CAM/NET/DATA  
od návrhu k výrobě
Ing. Adam Kořený, Ph. D.

Pražská 2060/50, Svitavy 56802, 
www.drevojas.cz , info@drevojas.cz 

info@woodsoftware.cz
www.imos3d.cz

IMOS…  
DOKONALý NÁVRH
„Naším dlouhodobým cílem je stát se „to-
várnou na dokonalý nábytek“. Po stránce 
technologického zpracování můžeme 
být spokojeni, protože si nic nezadáme 
s evropskou špičkou. Precizní metody 
řízení a hi-tech výroba jdou u nás ruku 
v ruce. Kde jsme se však rozhodli udělat 
obrovský krok dopředu, je zavedení 
programu imos – profesionálního systé-
mu pro návrh nábytku a interiérů, který 
přesahuje rámce obvyklého „kreslení“,“ 
vysvětluje Ing. Zdeněk Blažek. 

Atypická výroba programu  
Dřevojas na míru.
V čem spočívají jeho hlavní 
výhody? Osobitě pojatý software 
je prostředníkem mezi konstruktéry, 
designéry a výrobním oddělením. 
Slouží pro přípravu konstrukčních, 
technických a administrativních dat 
a samozřejmě grafických výstupů. 
„Nábytek se nevyrobí sám – každý 
článek ve výrobním řetězci potřebuje 
mít kvalitní informace o dané 
zakázce, a to v jednom všem 
srozumitelném jazyce – výrobních 
datech. Čím lépe dostanou střediska 

objednávku v uvozovkách popsanou, 
tím perfektnější výsledek bude. 
Vzhledem k tomu, že Dřevojas se 
nezabývá pouze sériovou nabídkou, 
ale umožnuje v rámci programu 
Dřevojas na míru vytvářet i atypický 
koupelnový nábytek, je systém imos 
vítaným pomocníkem,“ říká závěrem 
Ing. Zdeněk Blažek a dodává: 
„Dokonale propracovaný model sestavy 
navíc zákazník uvidí ve špičkovém 
výstupu - 3D vizualizaci, což opět 
představuje zkvalitnění našich služeb 
a udržení si pozice lídra trhu v tomto 
segmentu.“   ■

Lakování v nejmodernějším lakovacím automatu v Evropě.

Atypická výroba programu Dřevojas na míru.


