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Podlahářství VoBoRNÍK má
dlouholetou tradici. Již otec
dnešního majitele toto řemeslo
od roku I97O.
Martin, jeho syn, dnešnímajitel
i jeho sourozenci byli vždy otci

vykonával

při ruce a tím se odmalička zdokonalovali v oboru podlahářství.
otec Josef voborník se kromě
podlahářství věnuje zámečnickému řemeslu a to do dnes.
Pracuje sám jako živnostník.

Firma je více méně rodinným
podnikem, ve kterém pracuje

osm zaměstnanců. Dnes

už

nepočítaje zakladatele tradice
pana Josef Voborníka st., který
se převážně věnuje své firmě
a to kromě podlahařiny také
zámečničině,která je jeho druhým koníčkem.Syn Jdseí rnl.,
již
jako
pracuje
podlahářskébranži,
který
v
dnes
obchodnízástupce u firmySUPELLEX
vELkÁ sílrš.onešnífirma, která má na chebsku a širokémokolívelice dobré renomé, byla založena na jaře v roce ]_993 po příchodu dnešníhomajitele pana Martina
Voborníka z vojny, Postupně do firmy přiblývali rodinní příslušníci.Jelikož přiblfualo
práce a firma se zdárné rozvílela, v roce 1998 otevřela prodejnu a půjčovnubrusek se
zaměřením na podlahařinu a podobný sortiment. V obchodě pracujíjako prodavači
ijako manažeři sestra majitele s maminkou, kteříse starají jak o zákaznický servis, tak
o prodej včetně nákupu materiálu. Jejížzásluhou firma stále běžív rodinném duchu
a ony dvě se starají o pohodové zázemí firmy. O realizaci zakázek se starají pracovníci, kteří byli postupně přijímánijak narůstala práce a to: P, Endršt, J. Kubička, L. Moulis,
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S. Můller a nejmladší bratr maji-

tele Tomáš Voborník, Tato sestava je již několik let stabilní.
Firma se nejraději prezentuje
realizací přírodních podlah, ale

neodmítne jakýkoliv požadavek
ze strany zákazníka. Disponuje

kvalitním strojním zaíízením,
na kterém sifirma zakládá.ryb
stroje sloužíjak při pokládce
nouých podlah, tak při renovaci

podlah starých. Naše služby
jsou hlavně zaměřeny na soukromý sektor, ale neodmítneme
jsou
jako
podlahové
krytiny v několika lázeňských
třeba výměna
ani většízakázku
domech či hotelích. Firma také pokládala podlahovou krytinu ve sportovních halách,
Tylo zakázkyjsou vázány na čas a to v tomto případě pracujeme i nepřetržitě. Hlavními

dodavateli kvalitních materiálů
jsou firmy letité a to: Bona, Likor,
Riva, Supellex a Thomsit. Zabý-

váme se také velkoobchodní
činnostív podlahářském sortimentu,

Martin vobolník
podIahářství
ptodejna
podlahářského sortimentu
půjčovnabrusek

Píseěná 8
350*02 Cheb
tel.; 354 433 913

faxl354 43492O
martin.vobornik@cbox.cz
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