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O naší společnosti VLABO, s.r.o.

Jsme česká rodinná společnost VLABO, s.r.o., která byla zalo-
žena v roce 1994. Od roku 1996 je naším hlavním předmětem 
podnikání výroba nábytku a kompletní vybavování interiérů. 
Máme vlastní tým designérů a spolupracujeme s významnými
architekty, čímž zaručujeme zákazníkovi dokonalé sladění
celého interiéru. Klademe důraz na preciznost řemeslného 
zpracování a nadstandardní služby pro naše zákazníky.

Strategií managementu a celého kolektivu společnosti VLABO,
s.r.o. je spokojený zákazník. Jsme rádi, že mnoho nových zaká-
zek je realizováno na doporučení našich zákazníků, mezi kte-
rými jsou majitelé bytů a domů, soukromé společnosti, velké 
korporace i státní instituce.

Co nabízíme?
· odborná konzultace
· návrh designu nábytku a vizualizace celého interiéru
· nezávaznou cenovou nabídku
· výrobu typizovaného i zakázkového nábytku
· dodávku veškerého vybavení interiéru
· instalace a montáž nábytku u zákazníka včetně dopravy, 
 likvidace obalů a úklidu
· záruční a pozáruční servis

About VLABO

VLABO is a Czech family business company established in 
1994. Since 1996, we have primarily focused on the manufac-
ture of furniture and complete furnishing of interiors. We have 
our own design team and we also cooperate with renowned 
architects, thereby we can guarantee a perfect match of the 
entire interior design to the customer. We lay the emphasis on 
the craftsmanship precision and the above-standard services 
for our customers.

Satisfied customer is the strategy of the management and the 
whole VLABO team. We are pleased to have many new orders 
coming on the recommendation of our existing customers, 
including the owners of apartments and houses, private com-
panies, large corporations, as well as state institutions.

What can we offer?
· Expert consulting services
· Furniture design and visualization of the whole
interior design

· Non-binding quotation
· Manufacture of the standard line furniture and custom-made 
furniture

· Delivery of the complex interior design
· Installation and assembly of the furniture at the customer’s 
site, including transportation, disposal of packaging
material and cleaning service

· Warranty and post-warranty service



IVECO – recepce
 

Investor:  Iveco Czech Republic, a.s.

Rozsah realizace: Zajištění kompletní rekonstrukce interiéru vstupní haly s recepcí 
 a 2. nadzemního podlaží. Od architektonické studie, projektové do- 
 kumentace, koordinace veškerých profesí, po dodání mobiliáře, např.  
 skleněné příčky a zábradlí, interiérové dveře, sedací nábytek, recep- 
 ční pult, nerezové květináče, atd. Součástí dodávky interiéru byla také 
 vertikální zelená stěna.

Design:  Ing. arch. Hynek Vlach – R21 Architects s.r.o.
 VLABO, s.r.o.

IVECO 
Vysoké Mýto
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IVECO 
Vysoké Mýto
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STYLE PLUS
 

Investor:  STYLE PLUS s.r.o.

Rozsah realizace: Kompletní dodávka vybavení interiéru showroomu, kanceláří a za- 
 sedacích místností. Atypické výstavní panely z umělého kamene 
 a skla, recepční pult, dýhované stěny, sedací nábytek, kancelářský  
 nábytek VLABO Office Plus.

Design:  Ing. arch. Milena Galátová

STYLE PLUS
Litomyšl
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STYLE PLUS
Litomyšl
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H. R. G.
 

Investor:  H. R. G. spol. s r.o.

Rozsah realizace: Interiér kanceláře v industriálním stylu. Stoly s kovovou konstrukcí  
 a masivní pracovní deskou. Kovové skříně a minikuchyňka.

Design:  Ing. Kamil Votřel

H. R. G.
Litomyšl
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IVECO – jídelna
 

Investor:  Iveco Czech Republic, a.s.

Rozsah realizace: Zajištění kompletní rekonstrukce interiéru jídelny. Architektonická  
 studie, projektová dokumentace, koordinace veškerých profesí. Mo- 
 biliář: stoly z kompaktních desek, sedací nábytek a lavice, závěsná 
 svítidla, nerezové květináče, stínící technika, tapety, atd.

Design:  Ing. arch. Hynek Vlach – R21 Architects s.r.o.
 VLABO, s.r.o.

IVECO 
Vysoké Mýto
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IVECO 
Vysoké Mýto
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Maccioni – prodejna
 

Investor:  STIVALLI J&M s.r.o.

Rozsah realizace:  Interiér prodejny značkové obuvi. Prodejní a výstavní pulty s osvět- 
 lenými obchodními značkami. Atypické ohýbané police ve vysokém 
 lesku s LED osvětlením, skleněné vitríny.

Design:  Ing. arch. Ondřej Novosad

Maccioni – prodejna 
Brno
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IVECO – muzeum
 

Investor:  Iveco Czech Republic, a.s.

Rozsah realizace: Vytvoření prostoru pro prezentaci historie společnosti IVECO 
 (Karosa). Architektonická studie, projektová dokumentace, koordi- 
 nace veškerých profesí. Akustický strop, výstavní pult s vitrínami na 
 modely, zakázkový sedací nábytek, AV technika, nástěnná grafika 
 s časovou osou, nasvětlené obrazy, atd.

Design:  Ing. arch. Hynek Vlach – R21 Architects s.r.o.
 VLABO, s.r.o.

IVECO 
Vysoké Mýto
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IVECO – zasedací místnost
 

Investor:  Iveco Czech Republic, a.s.

Rozsah realizace: Architektonická studie, projektová dokumentace, koordinace veške- 
 rých profesí. Akustický strop s osvětlením, skleněná portálová stěna 
 s venkovními roletami, mobilní dělící příčky – akustická plná a pro- 
 sklená, barový pult z umělého kamene, sedací nábytek, AV technika, 
 klimatizace, stoly, atd.

Design:  Ing. arch. Hynek Vlach – R21 Architects s.r.o.
 VLABO, s.r.o.

IVECO 
Vysoké Mýto

23–24



IVECO 
Vysoké Mýto
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ACE Trade
 

Investor:  ACE Trade spol. s r.o.

Rozsah realizace: Vybavení interiéru nové administrativně-výrobní budovy společnosti.  
 Kanceláře, zasedací místnosti, dřevěné schodiště a obklady stěn, se- 
 dací nábytek, laboratoř, atd.

Design:  Ing. arch. Milena Galátová

ACE Trade 
Ústí nad Orlicí
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ACE Trade 
Ústí nad Orlicí
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ACE Trade 
Ústí nad Orlicí
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IVECO – Bus Design Center
 

Investor:  Iveco Czech Republic, a.s.

Rozsah realizace: Vytvoření reprezentativního prostoru pro jednání se zákazníky a pre- 
 zentaci produktů. Architektonická studie, projektová dokumentace,  
 koordinace veškerých profesí. Akustický strop s osvětlením, skleně- 
 ná posuvná stěna, dýhovaný nábytek, elektrospotřebiče, zakázkový 
 sedací nábytek, AV technika, klimatizace, stínící technika, závěsná  
 svítidla, podlahová krytina, atd.

Design:  Ing. arch. Hynek Vlach – R21 Architects s.r.o.
 VLABO, s.r.o.

IVECO 
Vysoké Mýto
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Mateřská škola
 

Investor:  Město Choceň

Rozsah realizace: Zakázkový nábytek do nově rekonstruovaných prostor školy. Veškeré  
 vybavení učeben, šaten apod. Kancelářský nábytek a herní prvky. 

Design:  VLABO, s.r.o.

Mateřská škola 
Choceň
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Mateřská škola 
Choceň
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Univerzita Karlova – knihovna
 

Investor:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

Rozsah realizace: Interiér knihovny a studoven. Stoly a židle, knihovny, regály na ča- 
 sopisy, podlahová krytina, apod.

Design:  Ing. arch. Eva Linhartová

Univerzita Karlova 
Praha

41–42



Univerzita Karlova 
Praha
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Univerzita Karlova – knihovna
 

Investor:  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

Rozsah realizace: Restaurování původního historického vybavení knihovny. Demontáž  
 veškerého nábytku, oprava a restaurování poškozených částí a zpětná  
 montáž.



IVECO – zasedací místnost
 

Investor:  Iveco Czech Republic, a.s.

Rozsah realizace: Zasedací místnost rozdělená do dvou částí posuvnou příčkou. Archi- 
 tektonická studie, projektová dokumentace, koordinace veškerých 
 profesí. Akustický strop s osvětlením, obloukové stěny, mobilní akus- 
 tická dělící příčka, stoly, sedací nábytek, podlahová krytina, stínící 
 technika, kuchyňka včetně elektrospotřebičů, tapeta, atd.

Design:  Ing. arch. Hynek Vlach – R21 Architects s.r.o.
 VLABO, s.r.o.

IVECO 
Vysoké Mýto
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PPS advokáti
 

Investor:  PPS advokáti s.r.o.

Rozsah realizace: Realizace interiéru kanceláří, recepce, zasedacích místností. Zakáz- 
 kový nábytek ve vysokém lesku v kombinaci s dřevodekorem. Mobilní 
 dělící akustická příčka, skleněné příčky s dveřmi. Sedací nábytek,  
 dekorace, svítidla, podlahové krytiny, stínící technika.

Design:  VLABO, s.r.o. + investor 49–50

PPS advokáti 
Hradec Králové



Hotel Krystal
 

Investor:  Univerzita Karlova

Rozsah realizace: Veškeré vybavení pokojů hotelu v několika patrech. Postele včetně  
 matrací, hotelový nábytek, zakázkový sedací nábytek, svítidla, závěsy 
 a záclony, elektrospotřebiče.

Design:  VLABO, s.r.o.

Hotel Krystal 
Praha

51–52



Hotel Podlesí
 

Investor:  PF MARKET s.r.o.

Rozsah realizace: Interiér hotelových pokojů v nadstandardním provedení. Postele, 
 hotelový nábytek, obklady stěn, vyřezávané 3D motivy, osvětlení LED.

Design:  Andrea Mittnerová

Hotel
Podlesí

53–54



Senior Centrum
 

Investor:  Město Svitavy

Rozsah realizace: Kompletní vybavení interiéru domova pro seniory. Pečovatelská lůžka  
 s elektrickým polohováním, pacientské stolky, speciální nábytek pro  
 pacienty s Alzheimerovou chorobou, vybavení společenské místnosti, 
 sedací nábytek, kuchyňské linky vč. elektrospotřebičů, atd.

Design:  Ing. arch. Jana Handlová 55–56

Senior Centrum 
Svitavy



Zdravotnictví
 

Rozsah realizace: Nábytek a veškerý mobiliář pro zdravotnická zařízení, domovy 
 pro seniory, sociální služby, laboratoře, lékárny, apod.

ZDRAVOTNICTVÍ
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ZDRAVOTNICTVÍ
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RD ATREA Koberovy
 

Investor:  ATREA s.r.o.

Rozsah realizace: Interiér vzorového domu společnosti Atrea. Kuchyňská linka, ložnice,  
 jídelna, bytový nábytek. Provedení dýha, lak, masiv.

Design:  Ing. arch. Jana Jasinek 

Foto: DOMY ATREA, A. Hudeček

RD ATREA
Koberovy
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RD ATREA
Koberovy
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RD Harrachov
 

Rozsah realizace: Moderní interiér do rekonstruované roubenky. Kombinace dřeva
 a umělého kamene s LED světly.

Design:  Ing. arch. Ondřej Novosad

RD Harrachov

67–68



RD Litomyšl
 

Rozsah realizace: Kompletní vybavení interiéru. Zakázkový nábytek ve vysokém lesku,  
 čalouněná lůžka a sedací nábytek, tapety, stínící technika.

Design:  VLABO, s.r.o. + investor

RD Litomyšl
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RD Litomyšl
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RD ATREA Liberec
 

Rozsah realizace: Kompletní vybavení interiéru s vlivem japonské kultury. Kombinace 
 dřeva a lakovaného nábytku v moderním a svěžím designu.

Design:  Ing. arch. Zuzana Novosadová 

Foto: DOMY ATREA, A. Hudeček
73–74

RD ATREA
Liberec



75–76

RD ATREA
Liberec





RD Morašice
 

Rozsah realizace: Dodávka interiérových dýhovaných dveří, kuchyňské linky a bytového  
 nábytku.

Design:  Ing. Kamil Votřel

RD Morašice

79–80



RD Lanškroun
 

Rozsah realizace: Veškeré vybavení novostavby RD. Nábytek v kombinaci dýha, vysoký  
 lesk, kompaktní HPL desky. Interiérové dýhované dveře včetně ob- 
 kladů stěn.

Design:  MgA. Přemysl Kokeš

RD Lanškroun
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RD ATREA Praha
 

Rozsah realizace: Kuchyňská linka a bytový nábytek v novostavbě RD. Použita byla  
 kombinace masivního dřeva a imitace betonu.

Design:  Ing. arch. Jana Jasinek

83–84

RD ATREA
Praha





RD Vysoké Mýto
 

Rozsah realizace: Kuchyňská linka a bytový nábytek v novostavbě RD. Použita byla  
 kombinace masivního dřeva, dýhy a vysokého lesku. Interiérové dý- 
 hované dveře.

Design:  Ing. arch. Ondřej Novosad

RD Vysoké Mýto
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RD Vysoké Mýto
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Technologie a výroba ve společnosti VLABO, s.r.o.

Dbáme na to, abychom vždy disponovali špičkovou 
moderní technologií pro výrobu nábytku a zkušenými 
zaměstnanci. Jen tak můžeme docílit vysoké kvality na- 
šich výrobků a potřebné produktivity práce. Společnost 
VLABO, s.r.o. využívá pro vizualizace interiérů a celý 
výrobní proces sofistikované softwarové řešení, které 
patří k nejmodernějším a nejvýkonnějším na světě. 

3D vizualizace / 3D visualization realizace / realization

Technology and Production in VLABO

We always pay attention to having the state-of-the-art 
furniture production technology and well experienced 
staff. This is the only way to achieve the high quality 
of our products and the necessary labor productivity. 
VLABO takes advantage of the sophisticated software 
solution for interior visualization and the entire produc-
tion process that is one of the most up-to-date and the 
most efficient in the world.

91–92



VLABO, s.r.o.
569 12 Opatov 228
Czech Republic

+420 461 593 126
vlabo@vlabo.cz

www.vlabo.cz


