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Naše řady kancelářského 
nábytku ALFA představují 
propracovaný a cenově 
dostupný koncept. Většinu 
sortimentu máme skladem 
v Praze. 

Do vašeho projektu dodáme desítky 
i stovky kancelářských míst v řádech 
dnů, maximálně týdnů.

Jsme výrobci s tradicí desítky let.Máme největší sklad typového 
nábytku v České republice.

Jednoho dne jsme si řekli: 
tolik stolů, židlí a kanceláří 
tady v České republice nikdo 
nevybavil. Od sedmdesátých 
let, kdy Interiér Říčany vznikl, 
jsme jednoznačně největší 
tuzemský výrobce 
kancelářského nábytku. 

„
Náš koncept je jasný, promyšlený 
a na míru vaším požadavkům. 
Přesně taková má být cenově 
dostupná kancelář. Anebo hotel. 
Pojďte na prohlídku.

„



Největší sklad 
typového nábytku 
v České republice

Pět hlavních důvodů, 
proč zvolit pro vaši kancelář 
systém ALFA 
B  Alfa je historicky nejprodávanější kancelářský 

nábytek v České republice.
B  Nabízíme Vám univerzální řešení, které uspokojí 

jakýkoliv individuální požadavek.
B  Dokázali jsme skloubit užitné vlastnosti, 

ergonomii i ekologické požadavky s cenovou 
dostupností pro každého.

B  Za více než třicet let vlastní výroby kancelářského 
nábytku umíme víc, než kdokoliv jiný.

B Náš nábytek dnes používají již milióny zákazníků.



Vaše kancelář 
v kostce

Ročně kompletně zařídíme tisíce kancelářských pracovišť: od několika 
pracovních míst až po rozsáhlé velkoprostorové kanceláře. Máme zkušený 
tým projektových manažerů, vlastní logistiku a největší sklad typového 
nábytku v Praze. 

5 rad, jak se nespálit 

1. Začněte kanceláře plánovat s dostatečným předstihem
Pokud k návrhu využíváte architekta, seznamte ho s našimi projektovými manažery, 
kteří mu budou nápomocni při optimalizaci návrhu. Firmy, poptávající stovky metrů 
čtverečních by měly určitě začít rok předem, u společností poptávající tisíce metrů 
čtverečních je příprava kanceláří otázkou i na několik let.

2. Pamatujte na růst fi rmy do budoucna
Zvažte potenciální růst fi rmy a potřeby dalších prostor už před pronájmem 
kanceláří. Pronájem kanceláří obvykle plánujete pro delší časový horizont. 
Očekáváte-li růst fi rmy v budoucnu, měli byste myslet na to, jak v takovém případě 
budete postupovat. Systém Alfa vám do budoucna umožní expanzi: u nás máte 
jistotu, že většinu sortimentu máme a budeme mít skladem.

3. Atraktivita pracovního prostředí 
Funkčnost a atraktivní pracovní míst jsou pro zaměstnance velmi důležité. Svou 
roli hrají nové koncepty, zahrnující kvalitu ovzduší, design, rozvržení prostor, 
odpočinkové a relaxační zóny, interní kavárnu či společnou jídelnu. To vše systém 
Alfa nabízí. 

4. Rozpočet na prvním místě 
Od počátku musí být jasné vaše celkové náklady. Využijte kalkulátor na našem 
webu, který vám dá jasnou a rychlou odpověď na celkový rozpočet při daných 
požadavcích. Každou nezávaznou poptávku ihned zpracováváme. Poptáváte více 
pracovních míst? Zeptejte se na nás další Alfa benefi ty, jako je doprava a montáž 
zdarma anebo projektové slevy.  

5. Další prostory fi rmy 
Naše služby zahrnují kompletní fi t-outy, ať už to je reprezentativní showroom, 
kuchyňky, odpočinkové zóny nebo jednací místnosti. Umíme zařídit jakýkoliv 
prostor, naší specialitou jsou cenově optimální a rychle realizované kanceláře



Naše 
produktové řady

Kompletní přehled se všemi 
rozměry i cenami naleznete 
na www.interier-ricany.cz. 
Anebo si vyžádejte tištěný 
produktový leták.



Barevné provedení 
pracovních desek

Barevné provedení 
podnoží

Divoká hruškaBílá BíláBuk Třešeň Ořech

ALFA 100 A ALFA 490

RAL9022 
šedostříbrná

Eloxovaný
hliník



Alfa Up    představuje řešení pro vaše zdravá záda. Výšková 
stavitelnost umožňuje správné nastavení výšky desky 
stolu, která je pro každého individuální. Jednoduchým 
ovládáním můžete střídat sezení a stání, což výrazně 
snižuje riziko bolesti zad a přináší vítanou změnu při práci.

Novinka 2017 
stůl UP

B  Elektricky výškově stavitelný

B  Odolný, lehký a tichý

B  Certifi kace – splňuje všechny požadavky na bezpečnost, ergonomii, 

funkčnost, kvalitu a ochranu životního prostředí

B  Snadná montáž do 7 minut 

B  Vybaven dvěma výkonnými elektromotory, které zaručují přesně 

synchronizovaný pohyb

B  Nohy sestávají ze 3 segmentů

Uvolnění svalů 
v oblasti šíje

Váha paží vynesena 
pracovní deskou

Zapojení břišních 
svalů snižuje tlak 
na meziobratlové 
ploténky

Protažení nohou 
přináší zlepšení 
krevního oběhu

Moderní minimalistický 
design



B  CENA: skvělý poměr cena vs. výkon 
(nízká cena za kvalitní výrobek)

B  DESIGN: jedinečné podnoží do kříže
B  TECHNICKÁ ÚvROVEŇ: nejpevnější 

a nejstabilnější podnoží
B  NOVĚ: bílé podnoží

Je univerzální, cenově dostupný a vhodný téměř všude. ALFA 200 
je tradiční stolový systém čtyřnohé, rámové konstrukce, který je 
do běžného administrativního provozu všech typů kanceláří, call 
center, zasedacích či školicích místností apod. Tento typ je velmi 
oblíbený především díky univerzálním možnostem využití. Rámové 
podnoží je tvořeno dvěma “bočnicemi“ stolu. 
Nohy jsou čtvercového průřezu 50 x 50 mm. Obě sestavy nohou 
(bočnice) jsou spojeny železným profi lem, sloužícím také jako 
výztuha desky. Nohy jsou vybaveny rektifi kací 15 mm pro 
vyrovnání nerovností podlahy. Výška stolu je 742 mm. Povrchová 
úprava kovových částí podnoží je provedena epoxypolyesterovou 
práškovou barvou, která zaručuje vysokou odolnost proti všem 
druhům poškození obvyklým v kancelářském provozu.

ALFA 200
linie úspěchu

Navštivte produktovou 
stránku ALFA 200 na 
www.interier-ricany.cz



Nábytek Alfa najdete na stovkách míst po celé republice. 
Představujeme výběr z nejzajímavějších realizací z poslední doby. 

Všechny naše reference najdete na 
www.interier-ricany.cz/menu/reference.

KOVOSVIT 
SEZIMOVO ÚSTÍ

Prohlédněte si kompletní realizaci na www.interier-ricany.cz



HOTEL DUO 
PRAHA

Prohlédněte si kompletní realizaci na www.interier-ricany.cz



EDUA GROUP  
PRAHA

Prohlédněte si kompletní realizaci na www.interier-ricany.cz



Marketingová podpora       pro prodejce 

Alfa Bonus 
Vážíme si práce našich dealerů a chceme jim 
poděkovat. Za každou objednávku připíšeme 
body. Nebojte, nepošleme Vám na konci roku 
termohrnek s logem nebo vonící stromeček do 
auta. ALFA BONUS je program plný hodnotných 
cen, které si ale vybíráte jen a jen Vy! V 
Hornbachu, OBI, DM drogerii, Tescu, Benzině... 
prostě tam, kam rádi chodíte nekupovat. 
Dneska, zítra, na Vánoce...

Poptávkový formulář  
Další z přehledných online nástrojů 
dává koncovým zákazníkům jednodu-
chou možnost sestavit si na míru své 
pracoviště, vybavit si kancelář a hlavně 
rychle zjistit cenu za požadované 
sestavy. Formulář spočte cenu za celou 
dodávku a odešle formulář do Interieru 
Říčany. Odtud obratem předáváme 
poptávku regionálně nejbližšímu 
dealerovi, který se o zákazníka postará. 
Tento online nástroj podporujeme 
placenými kampaněmi na českém 
internetu. 
www.interier-ricany.cz/
poptavkovy-formular

Youtube kanál  
Náš vlastní kanál s klíčovými produkty a jednotlivými 
řadami nyní najdete na webu. Soustředili jsme se na 
to, aby šlo o vtipná a zapamatovatelná videa. Pro naše 
dealery jsou tato videa jasným návodem, jaké prodejní 
argumenty pro naše produkty použít, čím zaujmout a jak 
odlišit nejen produktové řady Alfa od konkurence.

Partner portál
Uvědomujeme si, že pro svou práci 
potřebujete funkční nástroj, který vám 
usnadní komunikaci se zákazníky 
a zároveň přinese ještě více obchodních 
úspěchů. Proto jsme pro vás připravili 
Partner portál, jehož prostřednictvím 
získáte přístup k užitečným informacím 
a marketingovým materiálům, kdykoliv 
je potřebujete. Logo, ceník, katalog, 
nebo fotografie referencí … 
vše a mnoho dalšího najdete 
na Portálu přehledně zalistované.
www.partner.interier-ricany.cz

Beta Bonus  
Vážíme si naší spolupráce a chceme ji rozvíjet. 
Za každou objednávku vám vrátíme peníze 
zpět. BETA BONUS je program pro naše 
dealery. Pro všechny, kteří umějí počítat, jsme 
připravili motivační program. Počítejte s námi.



Náš servis 
pro Vás

Interier Říčany a.s. je osvědčený výrobce kancelářského, 
ubytovacího a pečovatelského nábytku. Na českém trhu 
úspěšně působíme již od roku 1978, dlouhodobě jsme lídry ve 
středním a nižším segmentu trhu kancelářského nábytku. Alfa 
je nejprodávanější a nejpoužívanější nábytek v České republice. 
Od února 2010 jsme součástí nizozemské skupiny Royal Ahrend 
NV, která patří mezi pět největších výrobců kancelářského 
nábytku v Evropě. 
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Showroom
CENTRUM ALFA
V Chotejně 4
CZ-102 00 Praha 10 – Hostivař
Otevírací doba: Po–Pá 7.00–15.30 hod.
Tel.: +420 277 003 511
Email: obchod@interier-ricany.cz

Vladimír Borovička
Ředitel dealerského prodeje
+420 605 228 308
borovicka@interier-ricany.cz

Náš skvělý tým najdete na 
www.interier-ricany.cz/menu/kontakty

Sortiment 
vybavení kanceláří | vybavení call center | vybavení zasedacích 
místností | výroba atypického nábytku | nábytek do hotelů 
| nábytek do ubytovacích zařízení | vybavení pečovatelských 
domů | vybavení domů pro seniory 

Certifi kace a kvalita 
Jsme držitelem certifi kátů ISO 9001, ISO 14001, 
C-o-C, certifi kátu ekologicky šetrný výrobek
a zdravotně nezávadný výrobek. Všechny naše 
produkty splňují přísné evropské normy a moderní
ergonomické požadavky na jednotlivé segmenty vyráběného 
nábytku. 

„Efektivní pro nás znamená dostupný  
     skladem a za skvělou cenu.“


