
Ich nábytok používajú v Audi, 
IKEA, aj Volkswagene a jeho vý-
nimočný vzhľad ocenili sveto-
vo uznávaní dizajnéri. Trnavský 
Metal Design zažíva úspešné 
obdobie, rozširuje výrobu a prijí-
ma nových zamestnancov.   

Družstvo na výrobu kovového a zá-
hradného nábytku a šatníkových 
skríň sídlilo na Františkánskej ulici 
a v roku 1971 sa výroba presunula 
do nových priestorov na Bulharskej. 
Trnavská tradícia nezanikla, práve 
naopak, čoskoro oslávi päťdesiat ro-
kov. Dnes patrí do významnej švéd-
skej skupiny AJ Produkter AB, ktorá 
pôsobí v jedenástich európskych 
krajinách.

Viac práce v regióne
Kancelárske a šatníkové skrine pu-
tujú z Trnavy do šatní zamestnancov 
AUDI, IKEA, Volkswagen, ZF Slovakia, 
Lindström, ale aj ŽOS-ky a Techno-
metalu. Využívajú ich ľudia vo fit-
nescentrách a aquaparkoch. Všet-
ky výrobky Metal Design vznikajú 
v areáli bývalých Trnavských auto-
mobilových závodov, kde spoločnosť 
pred šestnástimi rokmi vybudovala 
celkom novú výrobnú halu a sklady. 
„V minulom roku sme dosiahli obrat 

15 miliónov eur. Rastieme, investu-
jeme do nových technológií a doká-
žeme tak napredovať a poskytnúť 
prácu pre ešte viac ľudí v regióne,“ 
hovorí HR manažérka Darina Zeitha-
mová. V Metal Design pracuje 235 
ľudí z trnavského, hlohoveckého aj 
galantského okresu. Aktuálne plá-
nujú prijať nových, skúsených za-
mestnancov. „Pôjde predovšetkým 
o strojárov, manipulantov a vodičov 
vysokozdvižných vozíkov, ale aj me-
chanikov so skúsenosťami v strojár-
skej výrobe a zmenových vedúcich,“ 
objasňuje Darina Zeithamová.

Ocenenia
Nový rad šatníkových skríň oceni-
li minulý rok porotco-
via medzinárodnej di-
zajnérskej súťaže Red 

Dot Awards. Spolupracovali na ňom 
švédski dizajnéri s trnavskými kon-
štruktérmi a technológmi. V októb-
ri si vedenie Metal Design prebralo 
cenu v rámci desiatky najzdravších 
spoločnosti Trnavského kraja. O tom, 
že je firmou, ktorá dokáže platiť zá-
väzky na čas, pri ktorej sa zákazníci 
nemusia obávať bankrotu a s kto-
rou obchodovať nie je rizikom, roz-
hodli odborníci z Deloitte, UniCredit 
Bank a Bisnode v rámci rebríčka, 
ktorý zostavujú každoročne Hospo-
dárske noviny.  reklamný 
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Metal Design sa rozrastá, potrebuje šikovných strojárov

Nábytok z portfólia Metal Design, ktorý ocenili svetové dizajnérske špičky 
v rámci súťaže Red Dot Design.  Foto: Archív MD


