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1. Historie, vznik, oblast činnosti

ARA – továrna na nábytek a.s. je tradiční český výrobce se 
specializací na přesnou nábytkovou výrobu a zvláštní exte-
riérové konstrukce. ARA továrna na nábytek a.s. je pokra-
čovatelem ARA Kolín spol. s.r.o., dohromady máme více jak 
dvacetiletou historii. 

Současná činnost je rozdělena do čtyř základních směrů:

ARA RESIDENTIAL – ruční výroba nábytku tradičními postu-
py při použití moderních materiálů. Hodinová mzda. 

ARA COMMERCIAL – převážně strojová výroba nábytku. 
Úkolové odměňování.

ARA WOOD – Exotické dřevo – Velkoobchod  se dřevem 
a speciální konstrukce z něj. 

ARA PRODUCTS - mimořádné nábytkové objekty a nábytek, 
a řada jednotlivých dalších úloh – ARA OBJECTS, ARA BATH, 
ARA DOOR atd.

ARA realizuje jednotlivé zakázky pro zákazníky v celé ČR, Slo-
vensku a západní Evropě. Další představu o naší firmě můžete 
získat z www.arakolin.cz.

Personální obsazení ARA: Administrativa 5x, Technik /příprava 
výrobních dokumentací/ 5x, Truhlář 20x, Montážní čety 6x, 
Sklad 2x.

2. Kvalita ARA

- Jsme racionální, racionalita je jiná u ARA RESIDENTIAL a ARA 
COMMERCIAL, u prvního je akcent na kvalitu, u druhého na cenu 
a termín dodání, způsob výroby se lišší, ale oba způsoby důsledně 
stojí na technické přípravě.

- Vývoj - Jsme technici, každý případ, detail, úkol je promýšlen 
individuálně, kreslíme v AUTOCAD, kalkulujeme v SQL tabulkách, 
atd. Výsledkem je řada ocenění za design, celá řada našich reali-
zací byla oceněna cenou za architekturu. 

- Technická příprava, přesné měření, nezbytná výrobní dokumen-
tace, dopracovaný kvalitní detail – spočívá především ve způsobu 
sesazení nábytku a napojení ke stavebním konstrukcím.

- Je to přesná výroba, tedy malé tolerance a čisté detaily.

- Dodržení technologických postupů ve výrobě – dává dlouhou 
fyzickou životnost. 

- Používání kvalitních materiálů – dává nejen životnost ale také 
estetiku, panelová kvalita dýhy, silná záda skříní, rámy dveří, 
nenasákavá futra, cedr v rámech dveří, laky bez bílých vrypů, atd.

- kvalitní a ověření subdodavatelé /např. kovo, nerez, sklo, plast 
apod/ - kvalitní subdodavatel často není v regionu, není nejlevněj-
ší, ale je spolehlivý.

3. Realizace 

Realizovali jsme celou řadu projektů oceněných za cenami za 
architekturu a design a publikovaných v odborných architektonic-
kých i laických publikacích. 

Nejvýznamnějšími realizacemi jsou:

Prodejny pro značky Kníže, Salamander, Kodak, Levis, a další.

Ambasáda v Ghaně a Praze pro MZV Holandska.

Zastupitelské úřady ČR v Paříži, Sofii, česká centra v Římě, Berlí-
ně, Drážďanech, Paříži atd. 

Hotely Le palace Praha, Hotel Karlov Benešov.

Celá řada privátních zakázek oceněných cenou za architekturu.

Zakázky z tropického dřeva:

Fasádní stínicí technika: Bazén Kraví Hora, Dřevěná zavěšená 
fasáda LS 22.

Dřevěné fasády: Apartmány Medvědín, Fasáda ZŠ Dobřichovice, 
Kinarps, bytový dům na Hřebenkách.

Více na www.arakolin.cz 

 

4. Směřování společnosti – ISO 9001:2001

ZÁKAZNÍK, PRACOVNÍCI, DODAVATELÉ, OKOLÍ, VZTAHY, 
POLITIKA A CÍLE

Jedná se principiálně o nedělitelný celek. Na prvním místě 
tohoto celku je kvalitní, profesionální a v širokém kontextu 
myslící pracovník.

Pouze takový dokáže přinést prospěch zákazníkovi, tím svému 
podniku a následně díky prospěchu a prosperitě podniku 
s citem pro vyšší princip spolupracovat se svými dodavateli 
a být přínosem pro své okolí ve všech směrech. Na prvním 
místě je vždy princip chápaný v širším měřítku, na druhém 
místě jednotlivé úkony a produkty. 

Pouze na základě principů lze vytvářet dlouhodobé hodnoty, 
pouze na základě dlouhodobých hodnot lze zajistit opravdový 
a ne pomyslný prospěch celé společnosti.

Cíle nezaměňovat za prostředky. Kultivovanost prostředí neza-
měňovat za osobní prospěch. 

Napsané vyžaduje tvrdost, odvahu, velkorysost, cit, lásku, 
pokoru a boží pomoc.

Jiří Bezouška

ředitel



1. History, origin, field o activity

ARA - furniture factory PLC is a traditional Czech manufacturer 
specializing in furniture production and its special exterior con-
struction. ARA furniture factory PLC is the follower of ARA Kolín 
Ltd., and together we have more than twenty years tradition. 

The current production is divided into four main branches: 

ARA RESIDENTIAL - handmade furniture using traditional 
methods and modern materials. The hourly wage. 

ARA COMMERCIAL - mostly machine-made furniture. 
Remuneration for tasks. 

ARA WOOD - Exotic Wood – Wood wholesale and special 
design.

ARA PRODUCTS - extraordinary furniture objects and furnitu-
re and many other individual tasks - ARA OBJECTS, ARA BATH, 
ARA DOOR etc. 

ARA carries out individual orders for customers in the whole 
Czech Republic, Slovakia and Western Europe. More about our 
company on www.arakolin.cz 

ARA staff: Administration 5x, Technician expert /production 
documents/ 5x, Carpenter 20x, Assembly team 6x, Stock 2x.

2. ARA Quality

- We are rational. The rationality is different in ARA RESIDENTIAL 
and ARA COMMERCIAL, the first emphasises the quality, the 
other emphasises the price and the delivery date. However, both 
methods of manufacturing stand strictly on technical preparation.

- Development - We are technicians, each order, detail or task 
is individually thought; we draw in AUTOCAD, calculate in SQL 
tables, etc. The result is a set of awards for design; a number 
of our projects have been awarded a prize for architecture.

- Technical preparation, accurate measurement, necessary pro-
duction documents and well-worked out detail – this is primarily 
seen in the way of junction of the furniture and its connection to 
the building structures.

- It is a precise manufacturing, which gives small tolerance and 
clear details.

- The observance of technological processes in production gives 
our furniture long physical life.

- The use of quality materials - not only gives long-life products 
but also the aesthetics; quality veneer panels, thick wardrobe 
backs and doorframes, waterproof door case, cedar doorframes, 
paint without white scratches, etc.

- Quality and verified of suppliers / e.g. metal, stainless steel, 
glass, plastic etc. / - the suppliers are often not form the region, 
not the cheapest but reliable.

3. Realization

We have implemented a number of projects awarded prizes for 
architecture and design, published in professional architecture 
and amateur publications.

The most important realizations are:

Shops for brands Kníže, Salamander, Kodak, Levis, and others.

Ghana Embassy in Prague and the Netherlands Ministry of Foreign 
Affairs.

Embassies of the Czech Republic in Paris, Sofia, Czech Centres in 
Rome, Berlin, Dresden, Paris, etc.

Hotel Le Palace Praha, Hotel Karlov Benešov.

A number of private contracts awarded a prize for architecture.

Contracts for tropical wood products:

Facade shading technology: Swimming pool Kraví Hora, suspen-
ded wooden curtain facade LS 22.

Wooden facades: Apartments Medvědín, facade of Elementary 
School Dobřichovice, Kinarps apartment house in Hřebenky.

More on www.arakolin.cz

4. Heading of the company - ISO 9001:2001

CUSTOMERS, EMPLOYEES, SUPPLIERS, SURROUNDINGS, 
RELATIONS, POLICY AND OBJECTIVES

In principle, it is an indivisible whole. On the first place of this 
unit, there is a high quality, professional worker thinking in 
broad context.

Only such a worker is able to bring benefit to the customer and 
also to the enterprise. Benefit and prosperity of the company 
with a passion for a higher principle help to cooperate with our 
suppliers, and contribute to our surroundings in all directions. 
The principle in a broader sense has always been on the first 
place, on the second than individual operations and products.

Long-term values can be only created on the basis of princi-
ples; real and not imaginary benefit of the whole society can 
be only ensured on the basis of long-term values.

Not to confuse objectives and means. Not to confuse cultivated 
environment and personal benefit.

What was stated here requires hardness, courage, generosity, 
affection, love, humility and God‘s help.

Jiří Bezouška

director



















ARA WOOD – nejen velkoobchod, ale 
také technicky dopracované exterié-
rové dřevěné konstrukce výhradně z 
exotických dřevin (fasády, terasy, ploty, 
žaluzie)

ARA WOOD – not only wholesale, but 
technically accurate production of woo-
den construction from exotica woods 
as well (facades, platforms, fencing, 
louvres)



zavěšené slunolamy areál Kraví Hora
/suspended sunscreens in Kraví Hora/



dřevěná zavěšená fasáda Praha
/suspended wooden facade, Prague/



dřevěné fasády a podlahy obytného komplexu Na Hřebenkách
/wooden facades and floors, apartment building Na Hřebenkách/



venkovní kostrukce, okna a interiér letního domu
/summer house - external construction with windows and interior/



dřevostavba a interiér letního domu
/summer house - complete building and interior/



dřevěné fasády apartmánového komplexu Medvědín
/apartment complex Medvědín - wooden facades/



fasáda, venkovní podhledy a terasa vila Bratislava
/facade, outer ceiling and terrace, villa in Bratislava/



ARA RESIDENTIAL – interiéry rodinných domů, bytů a repre-
zentačních prostor zpracovávané vždy na míru ve spolupráci 
s architekty, důsledná projektová příprava, přesné zpracování, 
špičkově provedená montáž

ARA RESIDENTIAL – houses, apartments and residential space 
interiors, all details are designed and discussed with archi-
tects, consequent project preparation, perfect processing and 
assemblage





České centrum v Paříži - interier
/Czech centre in Paris - interior/



vestavěný interiér, hotel Le Palais, Praha
/built-in interior, hotel Le Palais, Prague/



interiérové vybavení ambasády České Republiky v Paříži
/interior furnishing of Czech embassy in Paris/



vybavení budovy Českého kulturního centra v Sofii
/furnishing of Czech cultural centre in Sophia/



interiér právní kanceláře Praha
/interior of prague lawyer office/



interiér a vybavení kancelářské budovy DISA Brno
/interior and furnishing, office building DISA, Brno/



ARA COMMERCIAL – vybavení sítí i jednotlivých prodejen značko-
vého zboží vyžadující kvalitní zpracování detailu

ARA COMMERCIAL – net equipment for chains and individual 
stores of luxury goods, focused on detail



kompletní vybavení prodejny Kníže
/complete furnishing, Kníže store/



interiér prodejen v ČR, SR, Maďarsku, Rakousku, Rusku
/interiors for Salamander brand stores in Czech, Slovakia, Hungary, Austria, Russia/



vnitřní vybavení hotelu Karlov
/interior furnishing, hotel Karlov/



vybavení kancelářské budovy IPBM Konárovice
/office furnishings, IPBM building, Konarovice/



vybavení prodejen
/stores furnishings/



vybavení prodejen
/stores furnishings/



ARA OBJECTS – mimořádné malosériové nábyt-
kové objekty a nábytek pro celoroční venkovní po-
užití z nejodolnějších dřevin; individuální projekty 
staveb malé architektury šité na míru

ARA OBJECTS – uncommon small batch produc-
tion of furniture and objects for all the year round 
exterior use, made of the most durable solid wood 
species; small architecture - tailor-made projects 
that only can satisfy custom needs











ARA BATH – designově vyzrálý, nadča-
sový nábytek pro koupelny a relaxační 
místnosti, 100% solid wood, unikátní 
druhy dřevin

ARA BATH – designed, dateless fur-
niture for baths and relaxation rooms 
100% solid wood, unique kinds of 
wood species





ARA DOOR – nová řada dveří s velmi 
kvalitní konstrukcí z hranolů z WRC 
opláštěné MDF a osazené magnetic-
kými zámky se skrytými 3D nastavitel-
nými panty

ARA DOOR – new product group of 
doors with extra quality construction 
made of WRC, covered with MDF, set 
with magnetic locks and hidden 3D 
adjustable hinges
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