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

sjezd z dálnice 22 Králuv Dvur.° °

?



Co vyrábíme, 
dodáváme, 
montujeme

Nábytek do soukromých interiéru

/kuchynì, vestavné skøínì, knihovny,
postele, pracovní a jídelní stoly, police,  

predsínì, komody, stolky a další solitéry/

Nábytek a vybavení do verejných interiéru

/restaurace, jídelny, bary, kavárny, 
hotely,  školy a školky, herny, kanceláøe, 

recepce, nemocnice, ordinace, èekárny atd./

°

? °



Služby truhlárum 

Nejsme jen výroba 
nábytku, jsme také zpracovatelé 

kulatiny. Dodáváme polotovary pro 
ostatní výrobce nábytku a jiné realizátory.

°?



Kmenová pásová pila

Kmenová pásová pila je používaná
 pro individuální porez kulatiny. 
Režeme mekké, tvrdé, suché, 

syrové i zmrazené drevo nebo 
drevené hranoly.

?
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Sušárna dreva a reziva

Nabízíme sušení reziva na zakázku. 
Disponujeme dvema sušícími 

komorami. /Teplovzdušná 
o délce 6 m s objemem 

3
12 m  a kondenzacní 
o délce 5 m s objem

3
 10 m / 

? ?

?
?



Dýhárna

Nabízíme dýhování plošných materiálu 
a  služby spojené s lisováním 
dýh /napr. šití a skládání dýh/ 

a lisování laminátu vcetne 
dodávky potrebného 

materiálu.

°
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Lakovna

Lakujeme ruzné nábytkové dílce od 
dvírek, desek až po celé 

solitéry. Vše lakujeme  
oboustranne.

?

?
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Co se o nás ríká

S Lineou spolupracuji již dlouho a spoleènì
 se nám podaøilo vyladit spolupráci natolik, 

že jsou pro mne již jedinou volbou a velmi nerad 
pøistupuji na spolupráci s jinými výrobci. Výsledek 

vždy stojí za to, perfektní detaily zpracování i návaznosti 
na okolní konstrukce, èistá a rychlá práce pøi realizaci na stavbì. 

Je znát, že firma má silné zázemí jak administrativní, tak výrobní, což 
pøináší spolehlivost v dodržení termínù i pøi velkém objemu výroby.

Ing. Arch. Tomáš Podrázský
architekt a interiérový designér

?





Realizace
Expozice INSPIRACE
na veletrhu For Interior 2020

Výroba exponátù pro spoleènost 
Blum. Tyto exponáty nyní 
naleznete v showroomu 
znaèky Blum v Praze.



Koupelnový nábytek
s výsuvy znaèky Blum.
Dvíøka jsou vyrobena
z laminátu Formica.

KOUPELNA



Kuchyòská linka do malého bytu

Výsuvy a výklopy znaèky Blum, dvíøka lamináty Formica, pracovní 
deska kompakt 10 mm Formica. Obklad kovolaminát Homapal.



Vnitøní vybavení kuchyòské 
linky a detailní zpracování
patøí k samozøejmostem.

KUCHYNE?



Klenotnictví
v Mnichove



Použití ménì obvyklých kovolaminátù,
kontrastní hranìní i LED podsvícení
vitrín a jejich zabezpeèení je pro 
nás hraèka.

KLENOTNICTVÍ
MERCURY



Expozice na Hausmesse
znacky Kronospan?



Expozice k prezentaci
nové kolekce dekorù
Trends 2020/2021.

KRONOSPAN
HAUSMESSE



www.linea-nabytek.cz
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