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

sjezd z dálnice 22 Králuv Dvur.° °



Jaké materiály
používáme

Umíme zpracovat bežné 
i netradicní materiály

Pøedností naší výroby je, že pracujeme
s každým typem materiálu od námi vysušeného 

masivu, pøes dýhu, až po lamina a lamináty od rùzných 
dodavatelù èi netradièní materiály jako je kamenná dýha, 

kovolamináty, speciální fólie nebo povrchy s aplikací digitálního tisku.   

?



Masivní drevo

Do výroby k nám pøichází
masiv v podobì kulatiny, kterou si zpracujeme 

na vlastní kmenové pásové pile. Døevo si poté pøirozenì
sušíme v hráních a nakonec jej sušíme umìle ve svých sušárnách. 

?



Dýha

V naší dýhárnì skládáme, sešíváme
a následnì lisujeme rùzné druhy

dýh. Umíme je moøit, bìlit
i jinak barevnì upravit.

Poté je lakujeme
v naší vlastní

lakovnì.



Lakované povrchy

Nábytkové dílce lakujeme ve vlastní 
lakovnì. Umíme dodat vysoký 

lesk, polomat i mat.
Lakujeme rùzné 
typy materiálù. 



Lamina a lamináty

Tyto materiály bežnì formátujeme
na naší pile nebo CNC stroji 

a následne je olepujeme 
ABS hranami.



Kovolamináty

Bežne pracujeme s kovolamináty,
které si lisujeme na dílce 

ve vlastním lisu.



Digitální tisk

Ve spolupráci s designéry umíme 
realizovat také nábytek nebo 
obklady s digitálním tiskem. 

Výsledkem je 
originální

interiér.



Speciální 
materiály

Vyrobíme a dodáme
 nábytek se speciálním povrchem,

jako je napøíklad drásaná a bìlená dýha, rùzné 
moøené døevo, speciální lakování imitující staré povrchy atd.

Pracujeme také s kamenem, umìlým kamenem i kovem.

Umíme dodat nábytek do interiéru i exteriéru. 



Realizace

Dvíøka jsou vyrobena z dubové dýhy
se suky pro zvýraznìní textury,
povrchová úprava je 
doplnìna o bìlení.

Èásti jsou ohýbané. 
 



Otevírání dvíøek má bezúchytkový
systém øešený pomocí zkosené 
hrany. Pro zvýšení odolnosti je 
na hranì použit nákližek.

Efektivní využití rohových
skøínìk pomocí kování
Le Mans.

Pracovní deska je vyrobena
z umìlého kamene Corian.



Realizace
Linka je propojená pøímo s obývací stìnou
pomocí zaoblených èástí.

Jedná se o kombinaci bílého nástøiku 
na MDF a dubové dýhy.



Obývací èást s TV se 
plynuje promìòuje 
v pøedsíòovou stìnu. 
 

za rohem

Rohová èást je øešena
zaoblenými dvíøky
s nástøikem dle 
vzorkovníku RAL. 



Realizace
Kombinace lakované MDF desky
a masivního døeva na nábytku
a zábradlí. Použití skla, 
zrcadlových ploch,
i tvarovaných
detailù.





Nábytkové 
solitéry



Odkládací stolek Soul,
design Iva Bastlová,
kombinace masivu 
a umìlého kamene.

Stojan na víno Vinställ,
design Tomáš Podrázský,
dub masiv.
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