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Vážené dámy a pánové,

již podruhé v tomto roce obdržíte 
informační materiál určený našim 
zákazníkům, dodavatelům a pracovníkům  
pod názvem „Rema-News“.  

V tomto vydání bychom chtěli poukázat 
na silné stránky a zvláštnosti produktů 
REMA. Více se dočtete v interview 
s naším jednatelem a manažerem pro  
marketing a odbyt panem inženýrem 
(FH) Alexanderem Öttlem.

Dále Vám představíme dva naše aktuální 
projekty v České republice. Dozvíte se 
více o kvalitě, která stojí za výrobním 
know-how našich českých zákazníků.

Těšte se na cenné nahlédnutí do světa 
kvalitních produktů firmy REMA.

Příjemnou zábavu při čtení

Srdečně Váš  
Christian Rettenegger
Jednatel/majitel

Specialista na kvalitní výrobky
Firma REMA jako jediná nabízí kompletní paletu vysoce hodnotných polotovarů z jehličnatého, 
listnatého a starého dřeva vysoké kvality. REMA je také specialistou na výrobu polotovarů z antického 
dřeva a je schopna nabídnout díky svému nejmodernějšímu strojnímu zařízení a inovačním  pařícím 
komorám celou paletu produktů v antickém dřevě, od vícevrstvých desek až po komponenty na 
výrobu dveří.

Interview s Alexanderem Öttlem
Několik otázek na jednatele REMY k silným stránkám závodu REMA.

Otázka: V čem je z Vašeho pohledu největší síla závodu REMA?

Odpověď: Rodinný podnik REMA se vyznačuje především osobním poradenstvím a péčí o zákazníka. 
V poměru k velkopodnikům v branži máme menší a flexibilní výrobu. U nás nejde o žádnou masovou 
výrobu, soustřeďujeme se  na kvalitní výrobky – a tím klademe protipól masovému trhu.

Otázka: Jakou silnou stránku firmy REMA považujete za zvláštní speciálně v oblasti výroby?

Odpověď:  Sázíme především na precizní a jednoduchou techniku, která funguje a v denním nasazení 
se naprosto osvědčila. Například nepoužíváme žádný etážový lis – to vede k častým poruchám. 
Lisujeme vždy jen jednu desku, tím docílíme méně nepřesností a méně kroucení. Ve výrobě hodně 
sázíme na ruční práci. Sice to stojí peníze, ale vyplatí se. Také to umožňuje kontrolu kvality na 
mnoha místech výroby.  Dále je důležité: u nás není prakticky žádné přemístňovaní důležitých 
pracovních fází jako např. sušení dřeva.

Otázka: V jakých aspektech překračuje REMA běžné výrobní normy v branži?

Odpověď:  Ve všech kategoriích produktů překračujeme požadované definice dle norem Ö-Norm 
a  EN-Norm. Důvodem je – máme trojnásobné ruční třídění do kvalit. Lidské oko ještě nemůže být 
při třídění nahrazeno skenerem. My sami používáme vysoce hodnotnou surovinu, hlavně severské 
dřevo s pomalým a stejnoměrným růstem.

Otázka: REMA získala excelentní jméno především svými deskami ze smrkového masivu. Z jakého 
důvodu?

Odpověď: Jednak je to na základě všeobecných parametrů REMA – užití vysoce hodnotného materiálu 
(severské dřevo  se stejnoměrným růstem), ruční třídění, konstantní vysoká kvalita, flexibilní 
výroba a dobří a dlouhodobí pracovníci. Dále na základě politiky odbytu – nepoužíváme žádné 
triky v označení jednotlivých kvalit. 

Otázka:  Na co musí především dbát zákazník při volbě kvality desek z masivu?

Odpověď: Naše rada zní, aby se zákazník nenechal svést označeními vysokých kvalit. V neposlední 
řadě jsou označení postupným přechodem z Ö-Norm na normu EN-Norm  různá.  Spolu s rozličnými 
vlastními značkami to může být zavádějící. Naše rada zpracovatelům zní, přesně zhodnotit desky, 
existují skutečně enormní rozdíly. Pěknější deska sice stojí více, ale dává zákazníkovi záruku a 
v působení a vzhledu hotového projektu se vyplatí. 
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GAZEL: kvalitní skladebný 
nábytek z České republiky s použitím 
REMA-desek
Gazel je česká firma zaměřená na produkci kvalitního skladebného 
nábytku ze smrkového, v posledních letech i bukového dřeva. 

Nábytek Gazel je určený pro všechny lidi, kteří ocení jednoduchost, variabilitu, 
nadčasový design a dlouhou životnost. Kvalitní nábytek severského stylu 
značky Gazel dobře slouží v mnoha ložnicích, pracovnách, a hlavně 
dětských a studentských pokojích. Díky své odolnosti a přirozené kráse je 
k dispozici stovkám spokojených zákazníků mnoha hotelů a penzionů po 
celé Evropě.

Pro výrobu nábytku se používá spárovka i biodeska REMA. Značka nábytku 
Gazel je zárukou kvality, stabilního sortimentu, zdravotní nezávadnosti a 
plnění kvalitativních norem, přičemž je kladen důraz na výběr dodavatele 
suroviny. Ekologické aspekty, zdraví, bezpečnost a spokojenost zákazníků 
jsou prioritním zájmem firmy Gazel. Ve všech kritériích REMA v uvedených 
prioritách vedení firmy přesvědčila.

Další informace o firmě GAZEL naleznete pod www.gazel.cz 
REMA-odbyt Česko: Ratajský Milan, Vracov – www.ratajsky.com

Úspěchy firmy REMA v České 
republice: Portrét výrobce nábytku 
firmy Zálešák
Renomovaný výrobce nábytku firma Zálešák s.r.o. patří ke spokojeným 
zákazníkům REMY v oblasti východní Evropy. 

Firma Zálešák s.r.o. je rodinná firma s dlouholetou stolářskou tradicí, 
založena byla v roce 1928 a leží na jižní Moravě. Pan Vladimír Zálešák, 
který vede závod jako již čtvrtá generace, vyrábí ve své firmě sériový 
nábytek ze smrkového a borového masivu. Zálešák disponuje dvěmi 
dobře vybavenými výrobními linkami a má vlastní vzorkovnu v Bánově. 

Nábytek z desek REMA je prodáván na českém trhu pod značkou Zálešák 
s.r.o. MAXEE. MAXEE je jednoduchý a variabilní nábytek, který přesvědčí 
svou funkčností a účelností jakož i moderním designem. Značkový 
nábytek nabízí dětské a studentské pokoje a ložnice, které okouzlí 
praktičností a odpovídají vysokým nárokům s ohledem na bezpečnost a 
zdraví.  

REMA dodává spárovku firmě  Zálešák již několik let. Firma Zálešák si  u 
REMY cení, že používá vysoce hodnotnou surovinu, dále ruční třídění a 
konstantní kvalitu při nákupu, zpracování, péči o zákazníka. Firma 
Zálešák klade hodnotu i na osobní poradenství, které je denně zajišťováno 
českou partnerkou pro odbyt paní Ratajskou. 

Další informace o firmě Zálešák naleznete na www.zalesak.info 
REMA-odbyt Česko: Ratajský Milan, Vracov – www.ratajsky.com
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Publikujeme Váš projekt
Pokud jste architekt, plánovač anebo stolářská dína, a plánujete inovační 
projekt, v němž použijete REMA-desky anebo jiné produkty REMA, jsme 
Vám my i naši obchodní partneři k dispozici jako dodavatel i poskytovatel 
know-how. Hledáme závody, které by chtěly své projekty zveřejnit 
prostřednictvím Rema-News. 


