o firmě | Gesellschaft | company

Společnost LENZA rozvíjí svoji podnikatelskou činnost v malebné
krajině NP Podyjí na okraji obce Hnanice. Od roku 1998 se začala zabývat výrobou a prodejem kancelářského nábytku a postupně rozšířila svůj sortiment i o nábytek pro hotely, penziony a domácnosti.
Náš nábytek se vyrábí z laminované dřevotřísky, z MDF desek, dýhy
a lakované dýhy. Kromě sériové výroby nabízíme klientům rovněž
výrobu atypických prvků na míru, 3D vizualizaci a konzultace interiérového odborníka, dopravu a montáž nábytku na místě. Kvalitní
zpracování, moderní design a dostupná cena nám zajišťují přízeň
širokého spektra zákazníků v České republice i v zahraničí.

Gesellschaft LENZA pflegt ihre unternehmerische Tätigkeit in der
malerischen Gegend des Nationalparks Thayatal-Podyjí am Rande
der Gemeinde Hnanice. Seit 1998 hat sie angefangen, sich mit der
Fertigung und Verkauf von Büromöbeln zu befassen und schrittweise hat sie ihr Sortiment auch um Möbel für Hotels, Pensionen
und Haushalte erweitert. Unsere Möbel werden aus beschichteten
Spanplatten, MDF-Platten, Furnier und lackiertem Furnier hergestellt. Neben der Serienfertigung bieten wir unseren Kunden auch
Fertigung von atypischen Elementen nach Maß, 3D-Visualisierung
und Beratung eines Interieur-Spezialisten, Transport und Montage
der Möbelstücke am Ort. Eine hochwertige Verarbeitung, modernes Design und ein erreichbarer Preis sorgen für Gunst einer breiten Kundschaft in der Tschechischen Republik sowie im Ausland.

LENZA company conducts its business in a quaint area of the National Park Podyjí in the outskirts of a small town Hnanice. In 1998
the company started to produce and sell office furniture, later the
assortment got wider with furniture for hotels, B&B and homes.
Our furniture is produced from particle boards, MDF boards, veneer and lacquered veneer. Except the serial production we also
offer our customers untypical made-to-measure components, 3D
visualization, consultation with an interior expert, delivery and
assembly at the customer´s place. High-quality manufacturing,
modern design and reasonable prices attract wide range of clients
in the Czech Republic as well as abroad.

office

office
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Express
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Základní řada stolů, skříní i dalších
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Praktický nábytek se zaoblenými

Praktische Möbel mit gerundeten
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Wels
Originální moderní design této

Ein eigenartiges, modernes Design
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Berlin
Jedinečná elegantní nábytková řada,

Eine einzigartige elegante Möbelserie,

Unique elegant furniture series
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Berlin Lux

Berlin Lux
Verze pro manažery je úspěšnou
kombinací moderního designu, komfortu
a dostupné ceny. Stolové desky se skládají
ze dvou vrstev lamina, mají celkovou
sílu 46 mm a jsou opatřeny originální
rýhovanou ABS hranou.
Velký výběr prvků recepce umožňuje
vytvářet originální a jedinečné kompozice
dle dispozice prostoru.

Eine Variante für Manager kombiniert
erfolgreich das moderne Design, Komfort
und einen erreichbaren Preis. Die Tischplatten bestehen aus zwei Spanplattenschichten, sie haben eine Gesamtstärke
von 46 mm und sind mit einer originalen
gerillten ABS-Kante versehen.
Eine große Auswahl von Elementen der
Serie „Recepce“ ermöglicht es, originale
und einzigartige Kompositionen nach
Raumbedarf zu gestalten.

Version for managers is a successful
combination of modern design, luxury,
comfort and reasonable price. Table boards
are made of two-layers of laminated
boards, total thickness 46mm, provided
with original grooved ABS edges.
Big choice of components enables to
create original and unique compositions
according to space available.

hotel
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Capri

Capri
Praktický hotelový nábytek s velkým

Praktische Hotelmöbel mit einer großen
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chipboard with thickness of Ø 22 mm.
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apartment

apartment

Pohádkové bydlení pro kluky a holčičky.

Ein Märchenwohnen für Buben

Fairytale housing for little boys and girls.
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Mia

Mia

Funkční nábytek pro mládež s origi-

Funktionsmöbel für Jugendliche mit
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Siluet
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Stylová nápaditá ložnice v moderních
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Palermo
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Czech Republic
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www.lenza.cz

