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Vybavení hotelů,
penzionů a chalup



Chalupa 
U Potůčka

Kompletní vybavení 
penzionu ve Velkých 
Karlovicích. Penzion 
o 5 apartmánech 
s velkou společenskou 
místností je vybaven 
zakázkovým nábytkem 
ze smrkového masivu 
v bezbarvém provedení 
vosky Osmo.

Apartmány 
Hájenka

Valašskou chalupu 
Hájenka tvoří tři 
apartmány a rozlehlá 
společenská místnost 
k posezení i tanci. 
Interiér vyroben na přání 
zákazníků ze smrku, 
bezbarvé povrchové 
úpravě.

Penzion Malý Šišák

Náročná a do sebemenšího detailu provedená 
rekonstrukce společných prostor krkonošského 
penzionu. Kombinace dubu a smrku, veškerý 
nábytek podle designu architekta, vyřezávaná 
a ručně malovaná obložení, vitríny, sloupky a další.



Zájezdní hostinec 
Starý svět

Hostinec s restaurací 
a nálevnou vybaven ve 
stylu první republiky 
s dobovými dekoracemi. 
Deset plně vybavených 
pokojů s vlastní 
koupelnou. Restaurace 
včetně barových pultů 
z dubového masivu.

Statek U Rajmunda

Horský statek sloužící jako rodinný dům 
s možností ubytování. Zakázkově vyrobený 
interiér ze smrkového masivu v bezbarvém 
provedení, jehož úkolem je podtrhnout autenticitu 
prostředí a sepětí s přírodou.

Haus Maritchen

Vybavení horského penzionu na úbočí 
rakouského nejvyššího vrcholu Grossglockner. 
Nábytek ve společných prostorách ze smrkového 
masivu ložnice pak z vysokohorské alpské 
borovice limba (Zirbe), apartmá majitele ze 
speciálního dřeva „Altholz“.



O společnosti

UNIS-N je ryze česká nábytkářská 
firma s tradicí sahající až do roku 1992, 
specializovaná na výrobu vybavení interiérů 
z masivního dřeva. Smrk, borovice, dub, 
buk a další přírodní materiály přetváří 
tým zkušených mistrů truhlářů v unikátní 
a stylové kousky, které si nacházejí místo 
v hotelích, penzionech, restaurací i chatách 
a domácnostech.

Pro další informace o možnostech řešení 
právě vašeho hotelu, penzionu či restaurace 
nás kontaktujte.

Jak vzniká dřevěný nábytek 
od UNIS-N?

My v UNIS-N nakupujeme kvalitní dřevo 
z celé střední Evropy, umíme s ním pracovat 
a máme za sebou tisíce kusů tradičního 
nábytku z masivu. Takže si můžete být jisti, 
že dokážeme navrhnout a vytvořit pro vás 
i vaše hosty autentický a příjemný zážitek.
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UNIS-N, spol. s r. o.
Havlíčkova 447 
Sedlčany 264 01 

Telefon: +420 318 864 525
Mobil: +420 728 861 940

www.unis-n.cz


