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Areál spolecnosti LINEA spol. s r. o.
najdete v obci Trubín nedaleko Prahy, 

sjezd z dálnice 22 Králuv Dvur.° °



Historie

1991

1993

Firma vznikla v roce 1991 z poèátku v provizorních prostorách, 
pøi omezené výrobní kapacitì. Z dùvodù potøeby zkvalitnìní 
výroby a rozšíøení sortimentu zapoèala výstavba nového 
výrobního komplexu vystavìného na zelené louce. 

2001

Po dvou letech výstavby byla výroba pøestìhována do novì 
vzniklých prostor s kvalitním strojním vybavením. Postupnì se 
dokupovali další stroje a vybavení. V následujících letech byla 

postavena další výrobní hala s první sušárnou, dýhárna se vším 
vybavením, kanceláøe, sklad materiálù, zámeènická dílna, 

garáže a ubytovací prostory.

V roce 2001  bylo dokonèeno a zprovoznìno projekèní studio, kde 
probíhají konzultace se zákazníky. Zde se nachází rozsáhlá nabídka 
rùzných materiálù od tìch klasických až po rùzné speciální. Zde 
jsou jednotlivé zakázky graficky zpracovány, samozøejmostí je 
odborné zamìøení prostor pøed samotnou výrobou. 

Založení spolecnosti

Stehování

Projekcní studio

?



2007

2009

V tomto roce rozšíøila firma své služby o provoz kmenové pásové 
pily s proøezem až 1300 mm. V souèasné dobì tak nabízí prodej 
stavebního a truhláøského øeziva i poøez z vlastní kulatiny.

2015

Od ledna roku 2009 rozšiøuje LINEA spol. s r. o. nabídku 
o prodej kvalitnì sušeného øeziva z vlastní sušárny. 

Firma se postupnì rozrùstá nejen v areálu, ale také svou 
pùsobností po Evropì. Nábytek z výroby LINEA spol. s r. o. tak 
mùžete nalézt po celé Evropì. 

Kmenová pila

Rozšírená nabídka masivu

Evropská pusobnost°



2018
Nákup CNC strojù a rozvoj CNC obrábìní s cílem modernizovat 
výrobu a významnì rozšíøit naše výrobní možnosti. 

Modernizace výroby

2021 Tento rok zaèala výstavba nové koteln , která je mnohem 
ekologiètìjší a splòuje požadavky evropských norem.

Stavba nové kotelny



Moderní petiosý CNC stroj?



Co se o nás ríká

S výrobní spoleèností Linea spolupracuji 
více než 10 let. S kvalitou výroby i její samotné

 pøípravy jsem maximálnì spokojena. Velmi si cením 
zpracování detailù a dotažení zakázky k maximální 

spokojenosti zákazníka. Také mi vyhovuje, že firma používá 
kvalitní kování a umí vyrobit nábytek z jakýchkoli materiálù 

a nebrání se mým experimentùm. Zrealizovali jsme již mnoho 
interiérù i výstavních expozic a tìším se na další!

Ing. Iva Bastlová, DiS.
interiérová designérka

a vydavatelka casopisu INTERIÉRY

?





Detaily v kuchyni

Kuchyòské linky vyrábíme
a navrhuje dle pøání zákazníkù,
kterým vytvoøíme návrh nebo 
dle návrhù interiérových 
designérù, s nimiž spolu-
pracujeme. Dbáme na 
ergonomická pravidla 
a praktickou stránku 
sestavy. 

Na pracovní desky používáme 
rùzné druhy materiálù podle 

pøedstav a finanèních možností klienta.

Dvíøka vyrábíme z lamina i laminátù,z masivu,
z dýhy, biodesky, dokonce je sami i lakujeme.

Používáme ty nejkvalitnìjší nábytková kování, která
jsou na trhu dostupná. (Blum, Hettich, Häfele, apod.)



Dvírka na horních skrínkách - lakovaná na bílou barvu
Dvírka na dolních skrínkách - HPL laminát Formica
Obklad - kalené sklo s digitálním tiskem

? ? ?
? ? ?



Výsuvné zásuvky ve dne 
horních skrínek umožnují 
mít celistvou obkladovou 
desku za linkou.

?
? ? ?



Do kuchynských linek dodáváme kvalitní vodovodní baterie 
(znacky Blanco, Franke, apod.)
Doporucujeme pridat i dávkovac saponátu a baterii vybrat s výsuvnou sprškou.

?

?



Realizace

Nábytek pøesnì na míru
prostoru umíme nejen do kuchynì,
ale také do obývacího pokoje, pøedsínì
a dalších místností.

Od podlahy ke stropu.
Od steny ke stene.? ? ?





Realizace

Pøedností naší výroby je, že umíme 
zpracovat jakýkoli materiál od masivu 
a dýhy, po dvíøka lakovaná až po lamina 
a lamináty, kovolamináty i speciální
materiály jako jsou folie Sibu 
nebo kamenné dýhy.

Kuchynské linky ruzných stylu, 
barev a materiálu.

?

? °°

Dvíøka dubová dýha lakovaná, pracovní deska bílý laminát.



Dvíøka lakovaná MDF deska v kombinaci s moøenou dýhou,
pracovní deska z keramiky.



Dvíøka - dubová dýha drásaná + bílá barva,
pracovní deska laminát postforming.



Stolová deska - lakovaná spárovka.



www.linea-nabytek.cz
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