2011-2020
2011

• III. etapa OPPI Ekoenergie:
– rekonstrukce odsávání, instalace filtru Moldow
• ukončena výroba v provozovně Horní Čermná
• zahájena spolupráce s významnou českou firmou – dodávky
nábytkových dílců
• rozvinuta spolupráce s francouzskou firmou – mlýnky na kávu
• zahájena spolupráce s německou firmou TOBI – dětské postýlky
• pro rakouskou firmu MÖMAX vyrábíme nábytek EMILIE do
obývacích pokojů a jídelen

2012

• IV. etapa OPPI Ekoenergie:
– zateplení pláště a nová fasáda na výrobní budově
v Jablonném nad Orlicí
• investice: CNC Rover B4
• výroba nábytku a dílců na export představuje 73 %
z celkových tržeb družstva

Reklamní předměty

Sada mlýnků na koření KLASIK a prkénko PROFI M

2013

• V. etapa OPPI Ekoenergie:
– zateplení pláště a fasády na administrativní budově
• investice: CNC Rover A1332, čtyřstranná frézka Weinig
a laserová gravírovačka
• účast na mezinárodních výstavách v Birminghamu, Bruselu,
Frankfurtu nad Mohanem, Salzburgu a v Moskvě
• návrat k přímé spolupráci s firmou IKEA v oblasti
kuchyňského náčiní

Předsíňová stěna VENTUM

2017

• I. Etapa projektu OPPIK Nemovitosti II. v Jamném nad Orlicí:
– výměna oken, osvětlení a rekonstrukce topného systému
• naším největším zákazníkem se stal norský výrobce značkového
dětského nábytku
• pro firmu Groupe SEB ČR vyrábíme prkénka s logem TEFAL

2018

• II. Etapa OPPIK Nemovitosti II. v Jamném nad Orlicí:
– rekonstrukce vzduchotechniky, výtahu, jídelny a sociálních
zařízení, přístavba pilárny a expedičního skladu
• investice: šestiosé CNC Bacci, laser SPIRIT
• zahájena spolupráce s Mendelovou univerzitou v Brně za účelem
vývoje nových designů nábytku a kuchyňského náčiní
• k 31. 12. 2017 ukončil působení ve firmě ředitel Ing. Stanislav
Kroulík
• od 1. 1. 2018 je družstvo řízeno přímo předsedou
představenstva Ing. Martinem Beranem
• výroba nové předsíňové řady VENTUM, design Petr Novague
• zahájena spolupráce s firmou VG&P z Velké Británie - dodávky
nábytku z překližky
• v rámci tzv. loyalty programů jsme pro naše zákazníky vyrobili
více než 100.000 ks krájecích prken za více než 20 mil. Kč

2014

• investice: velkoplošná pila Holzma, CNC Accord 20FX, CNC
pásová pila Hopper
• pilárna z Jablonného nad Orlicí byla přesunuta do
zrekonstruovaného prostoru v Jamném nad Orlicí
• zahájena spolupráce s norským výrobcem značkového dětského
nábytku
• na zakázku jsme zhotovili dřevěné předměty pro reklamní
kampaň Fernet Stock

2015

• investice: CNC Weeke, linka SIBO na výrobu vařeček, celkem
technologické investice přesáhly 20 mil. Kč
• Ing. Martin Beran byl zvolen 1. místopředsedou
představenstva SČMVD
• na výstavě IMM v Kolíně nad Rýnem prezentujeme nábytek
ELLA OAK a nábytkový program ONTUR
• obnovujeme spolupráci se značkou Koření od Antonína,
největším odběratelem mlýnků na tuzemském trhu

Zrekonstruovaná provozovna v Jablonném nad Orlicí

2019

• III. Etapa OPPIK Nemovitosti II.
v Jamném nad Orlicí:
– zateplení pláště budovy a střechy,
nová fasáda, nové podlahy
• podíl exportu překračuje 80% hranici
• rozšíření sortimentu dodávaného
rakouské firmě XXXLutz a MÖMAX

Zrekonstruovaná provozovna v Jamném nad Orlicí

2020

Mlýnky na koření AKORD

2016

• projekt OPPIK Nemovitosti I. - rekonstrukce skladovací haly
včetně vyasfaltování plochy areálu v Jablonném nad Orlicí
• investice:  CNC zkracovací pila Dimter Opticut, CNC
soustruh Hapfo
• architekt Ing. Jan Sedláček ukončil působení ve firmě,
počátek spolupráce s externími architekty
• účast na veletrhu reklamních předmětů PSI v Düsseldorfu
a na veletrhu nábytku Wohnen & Interieur ve Vídni

Nábytkový program ONTUR

• investice: CNC soustruh Intorex
• od března úspěšně čelíme ekonomické
krizi, která nastala v důsledku celosvětové
pandemie Covid-19
• zahájení spolupráce s renomovanou
dánskou firmou v oblasti dětského nábytku
• úspěšná realizace největší zakázky této
dekády – pro firmu VG&P jsme vyrobili
nábytek z překližky do 230 studentských
pokojů v USA
• v rámci úspěšné spolupráce se studenty
Mendelovy univerzity v Brně zařazujeme
do výroby mlýnky na koření Akord, Mako
a kuchyňská prkénka  
• připravujeme se na oslavu 70. výročí
založení Dřevotvaru…

