
PŘEDSTAVENÍ 

SPOLEČNOSTI

Více než jen dřevěná a hliníková okna



 nabízíme komplexní služby v oblasti výplní stavebních otvorů.

 v nabídce produktů máme plastová, dřevěná, dřevo-hliníková a hliníková okna a dveře, ocelové dveře,

italské interiérové dveře, včetně dodávky širokého sortimentu doplňků a příslušenství.

 více než 17-ti letá zkušenost v tomto oboru - osobní a lidský přístup spojený se schopností zákazníkovi

naslouchat, je tím nejdůležitějším předpokladem, aby výsledek realizované zakázky byl pro klienta dle

jeho představ a ve vysoké kvalitě.

 vše není jen o produktech, ale zejména o poskytnutém servisu a to od navázání prvního kontaktu až po

dodávku, montáž a předání zakázky „spokojenému“ zákazníkovi.

 naším cílem je zaměřovat se také na nestandardní produkty od kvalitních českých a zahraničních

dodavatelů a partnerů, které budou originálními doplňky k Vámi zvoleným produktům a zajistí tak

celku přidanou hodnotu, moderní či dobový vzhled a přirozenou elegancí.

 partner konceptu Bubenská

O nás CENTRUM MODERNÍHO BYDLENÍ

Showroom o velikosti 1500 m2



Italské interiérové dveře od firmy Pivato

Značka PIVATO nabízí moderní interiérové
dveře v luxusním provedení, vysoce kvalitním
zpracování a s obsáhlým výběrem laků ve
vysokém lesku a matu.
Dýhy včetně kartáčovaného jasanu, borovice či
speciálních dýh s otevřeným pórem.
PIVATO vyhoví i těm nejnáročnějším klientům,
díky nabídce skrytých zárubní, inversního
otevírání či provedení dveří až do výšky 2880
mm.
Skryté panty a regulace křídla proti průhybu
jsou samozřejmostí.
Ve stejném designu jako Vaše interiérové dveře
můžete nyní mít i skříně či zrcadla.



KOLEKCE VIVACE

• základní řada dveří s max. výškou do 2100mm

• dveře obsahují viditelné panty

• celou kolekci naleznete na Modely kolekce VIVACE

http://www.pivatoporte.com/it/prodotti/vivace?attr=models


KOLEKCE DINAMICA

• standardní výbavou jsou skryté panty

• zárubeň není slícovaná s křídlem

• celou kolekci naleznete na Modely kolekce DINAMICA

http://www.pivatoporte.com/it/prodotti/dinamica?attr=models


KOLEKCE ORIGINI

• standardní výbavou jsou skryté panty

• zárubeň je členitější

• lze dodat i jako šatní dveře

• celou kolekci naleznete na Modely kolekce ORIGINI

http://www.pivatoporte.com/it/prodotti/origini?attr=models


KOLEKCE INVERSA

• standardní výbavou jsou skryté panty

• obložka a křídlo je v jedné rovině

• lze dodat reverzní otevírání

• lze vyrobit až do výšky 2880mm

• celou kolekci naleznete na Modely kolekce INVERSA

http://www.pivatoporte.com/it/prodotti/inversa?attr=models


KOLEKCE LEGGERA

• ojedinělá kolekce se skrytou AL zárubní

• lze vyrobit až do výšky 2880mm

• celou kolekci naleznete na Modely kolekce LEGGERA

http://www.pivatoporte.com/it/prodotti/leggera?attr=models


POVRCHOVÉ 

ÚPRAVY

VIVACE

DINAMICA

ORIGINI

INVERSA

LEGGERA

http://www.pivatoporte.com/it/prodotti/vivace?attr=finished
http://www.pivatoporte.com/it/prodotti/dinamica?attr=finished
http://www.pivatoporte.com/it/prodotti/origini?attr=finished
http://www.pivatoporte.com/it/prodotti/inversa?attr=finished
http://www.pivatoporte.com/it/prodotti/leggera?attr=finished


Italské interiérové dveře od firmy Ferrero Legno

Mimořádně kvalitní dřevo je základem úspěchu dveří Ferrero Legno.
Dveře se vyrábí ze široké nabídky italských a zahraničních dřevin a
řídí se přísnými kontrolními parametry. Laminátové dveře Ferrero
Legno nabízí ty nejkvalitnější lamina z evropských i exotických dřevin.
Stejně jako lamino lze dodat i dýhu.
Lakované dveře jsou k dispozici dle základních odstínů Ferrero Legno,
nebo dle vzorkovnice RAL.
V nabídce jsou dveře v matu, ale i vysokém lesku.



KOLEKCE COLLEZIONI FL

MODELY AQUA

http://www.ferrerolegno.cz/cze/kolekce/equa


MODELY YNCISA

MODELY INTAGLIO

http://www.ferrerolegno.cz/cze/kolekce/yncisa
http://www.ferrerolegno.cz/cze/kolekce/intaglio




KOLEKCE ÉXIT



MODELY ÉXIT

• polyesterový 100% 

lesklý lak je podstatou 

nadčasové krásy

http://www.ferrerolegno.cz/cze/kolekce/exit


KOLEKCE REPLICA

MODELY AREA

http://www.ferrerolegno.cz/cze/kolekce/area


MODELY LOGICA

MODELY LISS

http://www.ferrerolegno.cz/cze/kolekce/logica
http://www.ferrerolegno.cz/cze/kolekce/liss


KOLEKCE SCENARIO



MODELY PREMIUM

http://www.ferrerolegno.cz/cze/kolekce/scenario


MODELY LIGNUM

http://www.ferrerolegno.cz/cze/kolekce/scenario


Showroom a provozovna

Bubenská 1536

170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel.: +420 608 239 638

E-mail: info@woodal.cz

Web.: www.woodal.cz

Jednatel společnosti a obchodní manažer

Jiří Pokorný

jiri.pokorny@woodal.cz

Tel.: +420 777 728 211

Otevírací doba

Pondělí - Pátek

8:00 – 16:30 (po telefonické dohodě i později)

mailto:info@woodal.cz
http://www.woodal.cz/
mailto:jiri.pokorny@woodal.cz

