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Vybavení 
restaurací



Prince Caffe-Bar

Realizace baru 
v konceptu značky 
Heineken v OC Praha 
Chodov. Kompletní 
dodávka na klíč 
s veškerým nábytkem 
a množstvím speciálních 
prosvícených prvků na 
základě ambiciózního 
architektonického 
návrhu.

Restaurace 
Kaštan

Zakázkové vybavení 
restaurace, salonku 
a baru ve vokovické 
restauraci Kaštan, včetně 
obložení stěn a barového 
pultu. Provedení 
v kombinaci materiálů 
dub masiv, dýha, ocel 
a s dodávkou židlí TON.

Restaurace Piknik Park

Stylový interiér autentické italské restaurace na 
pražské Kampě zařízený podle architektonického 
plánu. Dodáno veškeré nábytkové vybavení od 
stolů, přes židle, bar, parapety až po řadu dalších 
doplňků.



Krušovické Šalandy

Na základě návrhu oceňovaného designérského 
Studia Vrtiška & Žák realizovány interiéry pro 
projekt řetězce restaurací pivovaru Krušovice. 
Dodáno veškeré nábytkové vybavení, dřevěné 
obložení stěn i interiér zázemí.

Hostinec Starý svět

Celomasivní provedení interiéru restaurace 
i nálevny v prvorepublikovém rustikálním stylu. 
Smrkový nábytek, barový pult s masivními 
dubovými deskami a zápultí včetně LED 
osvětlení.

Jídelna Chalupy 
u Potůčka

Společné prostory 
pro hromadné 
stravování a zábavu 
ubytovaných hostů 
podle architektonického 
návrhu ve valašském 
stylu. Smrkové provedení 
nábytku - stoly, židle, 
kredence a další 
vybavení jídelny.



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 restauracích, hotelech, penzionech 
i chatách a domácnostech.

Pro další informace o možnostech řešení 
právě vaší restaurace, hotelu či penzionu 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


