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I. Charakteristika nábytkárskeho priemyslu vo Švajčiarsku 

 
Tradičné priemyselné odvetvia, ku ktorým patrí aj výroba nábytku je už dlho vo Švajčiarsku 

poznamenaná intenzívnym medzinárodným tlakom prostredníctvom dovozu, a to hlavne z hľadiska 

cenovej konkurencie.  

So 40% podielom na zamestnanosti v rámci nábytkárskeho odvetvia, výroba nábytku predstavuje 
jeho základný sektor. Kúpna sila a demografické faktory sú dôležitým motorom dopytu. Populačný 
rast a dlhodobý trend zmenšovania domácností a zvyšovania životného priestoru na osobu zvyšujú 
dopyt, pričom starnutie populácie ho brzdí. Starší ľudia sa menej často sťahujú a menej obnovujú svoj 
nábytok, ale tvoria napriek tomu zaujímavú časť zákazníkov, pokiaľ ide o ich požiadavky v rámci 
vysokej kvality a poradenstva. Maloobchod je v podstate jediným distribútorom bytového nábytku 
a nábytkárske odvetvie je do značnej miery závislé na jeho politike ponuky sortimentu. Ako tovar 
dlhodobej spotreby, nábytok je viac závislý na vývoji spotreby a teda od trhu práce ako ostatný 
spotrebný tovar. Výroba kuchýň, kancelárskeho a priemyselného nábytku, tvoria dva najdôležitejšie 
segmenty tohto odvetvia a každý z nich predstavuje niečo málo cez 25% podielu na zamestnanosti. 
Výrobcovia sú vysoko závislí na stavebnej a rekonštrukčnej činnosti ako aj na investičnej klíme             
v priemysle a kancelárií a úradov. S podielom exportu v rozmedzí od 5% (kuchynský nábytok) a        
15-20% (nábytok do domácností a kancelárií), nábytkársky priemysel je silne zameraný na domáci trh. 
Výrobcovia zameriavajúci sa na dizajn a kvalitu, ktorí sú prítomní na  zahraničných trhoch sú 
výnimkou. Vývoz predovšetkým smeruje do európskych krajín. Priemysel čelí na domácom trhu silnej 
zahraničnej konkurencii. Takmer 75% bytového nábytku predaného vo Švajčiarsku je zo zahraničia, 
pričom kuchynský nábytok predstavuje menší podiel. Nižšie mzdové náklady poskytujú rozhodujúcu 
konkurenčnú výhodu pre zahraničných výrobcov. Vplyv meny tiež hrá významnú úlohu:  silný frank 
znižuje ceny dovážaného nábytku. Výrobcovia bytového nábytku a kuchýň sú štruktúrovaní v malých 
podnikoch: takmer dve tretiny zamestnancov pracujú v spoločnostiach s menej ako                             
50 zamestnancami. Určitá konsolidácia je pri výrobe kancelárskeho nábytku, kde viac ako 70% 
zamestnancov pôsobí v podnikoch s 50 a viac zamestnancami. Vzhľadom na tlak dovozu,  odhad 
príležitostí a rizík v strednodobom horizonte pre švajčiarsky nábytkársky priemysel je podpriemerný. 
Švajčiarski dodávatelia zameriavajúci sa na kvalitu, s možnosťou udržania ich cien vďaka  silným 
značkám a dobrým kontaktom s maloobchodom, majú lepšiu východiskovú pozíciu. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Základné ukazovatele za rok 2011: 
Počet zamestnancov: 12 000 
Hrubá pridaná hodnota: 1,3 mld. CHF 
Podiel na HDP: 0,2% 
Produktivita práce: 101 200 CHF 
 
 
 

 
 
 
 
Hlavné faktory vplývajúce na nábytkársky priemysel: 
* kúpna sila, demografia, politika maloobchodnej ponuky, spotrebiteľská klíma, výstavba a 
rekonštrukcia 
 
Základná charakteristika nábytkárskeho priemyslu: 
* zameranie na domáci trh, závislosť na maloobchode, tlak na dovoz 
 
Výhody: 
*dodávatelia zameraní na kvalitu, so zastúpením silných značiek a udržiavajúci si dobré kontakty 
s maloobchodom 
*dodávatelia zariadenia najmä do kancelárií a pre priemysel 
 
 
 
 



 

 

Vymedzenie nábytkárskeho odvetvia 
Výroba nábytku (NOGA 31) zahŕňa segmenty bytového nábytku, kuchynského nábytku, nábytku     
pre kancelárie a obchody, rovnako ako aj výrobu matracov. Podľa harmonizovaného systému 
zatrieďovania tovaru  v rámci zahraničného obchodu skupinu výroby nábytku  je možné sledovať    
pod označením: 
 
94 - Nábytok, lekársko-chirurgické zariadenie, posteľoviny a podobné, svietidlá a osvetľovacie 
zariadenia, inde nešpecifikované ani nezahrnuté, svetelné reklamy, svetelné znaky, svetelné 
ukazovatele a podobné výrobky, montované zostavy   
9401 – Stoličky a sedačkový nábytok (okrem lekárskeho, chirurgického, stomatologického alebo 
zverolekárskeho 9402), tiež sedačkový nábytok  rozkladací na lôžka, ich časti a súčasti, inde 
neuvedené 
9402 - lekársky, chirurgický, stomatologický alebo zverolekársky nábytok (napr. operačné stoly, 
vyšetrovacie stoly, nemocničné lôžka s mechanickým zariadením a stomatologické kreslá) kreslá     
pre holičstvá a kaderníctva a podobné kreslá, ich časti a súčasti 
9403 - Nábytok ( okrem sedačkového nábytku pre lekárske, chirurgické, stomatologické alebo 
veterinárne účely) a jeho časti a súčasti  

9403.10 Kancelársky nábytok kovový  
9403.20 Kovový nábytok  
9403.30 Kancelársky nábytok z dreva  
9403.40 Kuchynský nábytok z dreva  
9403.50 Nábytok do spálne z dreva 
9403.60 Drevený nábytok (okrem kuchýň, kancelárskeho nábytku, spální) 
9403.70 Nábytok z plastov  
9403.81 Nábytok z bambusu alebo z ratanu  
9403.89 Nábytok z iných materiálov ako je kov, drevo, plast, bambus alebo ratan  
9403.90 Iné časti nábytku 

9404 - Matrace, obliečky a podobne (napr. matrace, deky, prikrývky, vankúše a podhlavníky),                
s pružinami, vnútri vyložené akýmkoľvek materiálom, z ľahčeného kaučuku alebo ľahčených plastov, 
tiež potiahnuté (okrem vodnej postele, nafukovačiek) 
9405 - Svietidlá a osvetľovacie zriadenia, vrátane pátracích svetiel a svetlometov, a ich časti a súčasti, 
inde nešpecifikované ani nezahrnuté; svetelné reklamy, svetelné znaky, svetelné ukazovatele a 
podobné výrobky, s trvalým pevným osvetľovacím zdrojom, a ich časti súčasti inde nešpecifikované 
ani nezahrnuté 
9406 – Montované zostavy, tiež neúplné alebo ešte nezmontované 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

II. Súčasná situácia a perspektívy  
 

V roku 2011 sa dosiahol vo švajčiarskom hospodárstve celkový rast tvorby HDP vo výške 
1,8%. Ekonomický rast vo Švajčiarsku v roku 2011 bol naďalej relatívne silný aj napriek prvým 
príznakom spomalenia. Za rok 2012  bol dosiahnutý rast HDP o 1% a v roku 2013 sa očakáva 
predbežne rast o 1,5% pričom v roku 2014 je očakávaný rast HDP už o 2%. Riziko negatívnejšieho 
trendu vo švajčiarskej ekonomike by mohlo byť vyššie ak by finančné trhy naďalej klesali a ďalej sa 
prehlbovali krízy štátnych dlhov v Európe. Pokles ekonomiky by mal viesť v budúcom roku k zvýšeniu 
nezamestnanosti. Na pracovnom trhu prvé náznaky naznačujú koniec pozitívneho vývoja. V roku 
2012 nezamestnanosť zaznamenala úroveň 2,9%. V priebehu tohto roka sa očakáva zhoršenie 
situácie na pracovnom trhu čo by malo mať za následok zhoršenie úrovne nezamestnanosti               
za rok 2013. Skupina expertov očakáva na roky 2013 až 2014 mieru nezamestnanosti na úrovni 3,0%. 
Inflácia vo Švajčiarsku zostáva stabilne na nízkej úrovni, 0,2% v roku 2011, dokonca v roku 2012 
dosiahla zápornú úroveň -0,7% s predpovedanou úrovňou -0,1% na rok 2013. Tento vývoj je 
dôsledkom sily franku, ktorá pôsobila ako brzda na infláciu.  

 
V roku 2012 aj obrat nábytkárskeho odvetvia zaznamenal celkovo pokles, pri miernom 

zlepšení v druhom polroku a po katastrofálnej prvej polovici roka 2012. Výrobcovia, aby si udržali 
stanovené marže, zvýšili svoje nákupy polotovarov a hotových výrobkov v zahraničí a upustili            
od určitých štádií výroby. V roku 2013 by toto odvetvie malo ťažiť zo stále sa rozvíjajúcej  stavebnej 
činnosti a mierne zlepšujúceho sa ekonomického rastu, ale pod pokračujúcim tlakom konkurenčných 
cien. Nepriaznivé účinky by sa mali zmierňovať a obrat by mal stagnovať.  

 
Odhad príležitostí - rizík v strednodobom horizonte: -1.1 /podpriemerný 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syntetický ukazovateľ, 
Ekonomika = 0 a modré 

obdĺžniky: podiel vyjadrený    
v hrubej pridanej hodnote 

Švajčiarska v% , 
Zdroj : Credit Suisse Economic 

Research. 2013 

 
 
 
 
 



 

 

 
Spotrebiteľské výdavky tvoria najvýznamnejšiu časť výdavkov domácností, ktoré v roku 2011 

predstavovali 56,2% z hrubého príjmu. Najväčší podiel svojich výdavkov domácnosti vynaložili            
na bývanie a energie teda 15,4% z hrubého príjmu, pričom výdavky na bytové vybavenie, zariadenia 
domácností a údržba tvorili 2,7% z hrubého príjmu. 

V priebehu rokov 2007-2011 v rámci štruktúry spotrebného koša podiel váhy bytového 
vybavenia, zariadenia domácností a údržby si udržuje váhu výdavkov švajčiarskych  domácností 
v rozpätí 4,6% až 5% pričom v roku 2011 v porovnaní s rokom 2010 bol zaznamenaný nepatrný nárast 
z 4,6% na 4,7%, čo môže naznačovať budúci pozitívny vývoj v štruktúre spotreby Švajčiarska.  
 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

V oblasti bytového vybavenia, zariadenia domácností a údržby bola v roku 2011  väčšina 
výdavkov švajčiarskych domácností vynaložená na skupinu  - nábytok, dekorácie, podlahové krytiny 
a ich opravy - vo výške 102,46 CHF za mesiac. V detaile na nábytok do domácností  a kancelárií to 
bolo 26,73 CHF za mesiac, na nábytok do spální a detský nábytok 24,59 CHF za mesiac, na kuchynský 
a záhradný nábytok 28,83CHF za mesiac, na iné doplnkové zariadenie a umelecké diela 17,41 CHF        
za mesiac  a na koberce a iné podlahové krytiny 4,90 CHF za mesiac. 
 

 
 

 
 
 
Spotrebiteľská nálada sa bude v budúcom období vyvíjať menej dynamicky ale aj napriek horším 
globálnym ekonomickým podmienkam mala by sa udržať v plusových hodnotách.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
III. Obchodná bilancia Švajčiarska – Vývoz a dovoz nábytku 
 
a./ Teritoriálna štruktúra 
 

Švajčiarsky vývoz nábytku (9403) v roku 2012 dosiahol hodnotu 492,9 mil. CHF čo prestavuje 
0,4% pokles oproti predchádzajúcemu sledovanému obdobiu v roku 2011. Nemecko je so 46 % 
podielom na švajčiarskom exporte ďaleko najdôležitejším partnerom, za ním nasleduje Francúzsko 
(11%), Rakúsko (9 %) a USA (5 %). Celkovo 85 % švajčiarskeho exportu smerovalo do EÚ. Švajčiarsko 
na Slovensko v roku 2012 nevyviezlo skoro žiadny nábytok. 

 

Švajčiarsky dovoz nábytku (9403) v roku 2012 dosiahol hodnotu 1 973,7 mil. CHF čo 
prestavuje 1,9% nárast oproti predchádzajúcemu sledovanému obdobiu v roku 2011. Najvyšší dovoz 
má Švajčiarsko naďalej zo susedných štátov. V sledovanom období roku 2012 to bolo 41% z Nemecka, 
15% z Talianska, 9% z Číny a 6% z Francúzska. 56% nárast dovozu sa zaznamenal z Číny. S veľkým 
odstupom si aj naďalej udržujú najvýznamnejšie postavenie Nemecko, Taliansko, ktoré tvoria 63 % 
švajčiarskeho dovozu. Najvýznamnejším globálnym partnerom v dovoze je však EÚ, z ktorej pochádza 
90 % švajčiarskych dovozov. Švajčiarsko zo Slovenska doviezlo nábytok v hodnote 14 mil. CHF čo 
predstavuje 0,71 % podiel na celkovom dovoze nábytku (9403). 
Obchodná bilancia v roku 2012 vykazovala vysoké negatívne saldo -1 480,8 mil. CHF, z čoho je zrejmé, 
že Švajčiarsko nemá vlastnú dostatočnú výrobu nábytku, aby pokrylo domáci dopyt a preto je výrazne 
závislé na dovoze.  

 

Zahraničný obchod – vývoz nábytku – podľa krajín 

 



 

 

Zahraničný obchod – dovoz nábytku – podľa krajín 

 

 
 
b./ Tovarová štruktúra 

Najvýznamnejšie  vývozné komodity za rok 2012 boli podľa HS6: 9403.90 - Iné časti nábytku, 
tvoriace 30% švajčiarskeho vývozu nábytku (9403),  9403.20 - Kovový nábytok s podielom 23%, 
9403.60 - Drevený nábytok (okrem kuchýň, kancelárskeho nábytku, spální) s podielom 20% a 9403.50 
- Nábytok do spálne z dreva s podielom 12%. Tieto štyri tovarové skupiny predstavujú takmer 85% 
exportu.  
  Najvýznamnejšie dovozné komodity za rok 2012 boli podľa HS6: 9403.60 - Drevený nábytok 

(okrem kuchýň, kancelárskeho nábytku, spální) tvoriaci 33% švajčiarskeho dovozu nábytku (9403), 

9403.40 - Kuchynský nábytok z dreva  s podielom 17%, 9403.50 - Nábytok do spálne z dreva 

s podielom 14%, 9403.20 - Kovový nábytok  s podielom 13% a 9403.90 - Iné časti nábytku s podielom 

12%. Švajčiarsko zo Slovenska v roku 2012 doviezlo hlavne : 9403.90 - Iné časti nábytku vo výške         

6 mil. CHF čo predstavuje 43% podiel na dovoze nábytku (9403) zo Slovenska, 9403.60 - Drevený 

nábytok (okrem kuchýň, kancelárskeho nábytku, spální)  vo výške 4 mil. CHF s 29% podielom, 9403.30 

- Kancelársky nábytok z dreva vo výške 3 mil. CHF s 21% podielom a 9403.20 -Kovový nábytok             

vo výške 1 mil. CHF so 7% podielom. 

  

 

 

 



 

 

 

 

Zahraničný obchod – štruktúra vyvezeného nábytku – podľa druhu nábytku 

 

 

Zahraničný obchod – štruktúra dovezeného nábytku – podľa druhu nábytku 

 

 

 

 



 

 

 

 

IV. Exportné možnosti pre slovenské nábytkárske firmy 

Z kancelárskeho, kuchynského a ďalšieho nábytku do domácností (9403) sa do Švajčiarska najviac 
dováža drevený nábytok do jedálenských izieb a obývačiek, drevený kuchynský nábytok a drevený 
nábytok do spální. 
 
Najväčšie exportné perspektívy majú slovenské nábytkárske firmy v komoditách s rastúcou 
tendenciou dovozu: 
 

- Drevený nábytok (okrem kuchýň, kanc. nábytku, spální a sedačkového nábytku)  

-  Kuchynský nábytok z dreva (okrem sedačkového nábytku)  

- Nábytok do spálne z dreva (okrem sedačkového nábytku) 

- Nábytok z plastov  
 

Za posledné roky v niektorých komoditách bol zaznamenaný pokles dovozu: 
 

- Kovový nábytok (okrem kancelárskeho, sedačkového, lekárskeho, stomatologického 
a veterinárneho nábytku) 

- Iné časti nábytku  
- Kancelársky nábytok z dreva  
- Nábytok z iných materiálov ako je kov, drevo, plast, bambus alebo ratan  
- Kancelársky nábytok kovový  
- Nábytok z bambusu alebo z ratanu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 

V rámci sedačkového nábytku sa do Švajčiarska najviac dovážajú čalúnené sedadlá s drevenou 

a kovovou kostrou ako aj nečalúnené sedadlá s kovovou kostrou. V skupine lekárskeho, 

stomatologického a chirurgického nábytku sa najviac dováža chirurgický a lekársky nábytok  

a zariadenie pre stomatologické ambulancie.  

 

 

 



 

 

V. Regulačné opatrenia v obchode s nábytkom vo Švajčiarsku 

Daň z pridanej hodnoty 
Pre všetky druhy nábytku platí základná daň z pridanej hodnoty vo výške 8%. 
 
Dovozný režim 
Vývozná aj dovozná politika Švajčiarska ako člena WTO a EZVO je veľmi liberálna. Švajčiarsko 
neuplatňuje žiadne exportné dane, poplatky a clá. V súčasnosti 80-90 % všetkých dovozov spadá    
pod dohody o voľnom obchode, ktoré Švajčiarsko uzavrelo s najdôležitejšími obchodnými partnermi 
a zoskupeniami (s EÚ a EFTA) vrátane Slovenska. Dovoz priemyselných výrobkov teda aj všetkých 
druhov nábytku je zaťažený nulovým clom. Pre určenie colnej úľavy resp. oslobodenia od cla je 
potrebné do hodnoty 6 000,- ECU uviesť na účte prehlásenie o pôvode tovaru. Pri vyšších sumách je 
potrebné predložiť preferenčný doklad na formulári EUR1. 
 

VI.    Možnosti preniknutia na trh a obchodné kanály vo Švajčiarsku 

Obchodné zvyklosti a marketingová stratégia pri vývoze do Švajčiarska 

  
Švajčiarsky trh je vyspelý a má zvláštnosti, vyplývajúce z charakteru Švajčiarska. Ide 

o referenčný trh. Na švajčiarsky trh vyvážajú najvýznamnejšie svetové firmy a je na ňom silná 
konkurencia. Vstup na tento trh uľahčujú referencie obchodovania s podobnými náročnými trhmi ako 
sú EÚ, USA alebo Japonsko. Vhodné metódy práce s trhom sú výrobná kooperácia alebo dodávka 
hotových výrobkov, komponentov, častí, súčastí. Dôraz sa kladie na kvalitu, presnosť opracovania,  
balenie a dodávateľskú disciplínu. Pri hotových výrobkoch sa vyžaduje značná marketingová zručnosť. 
Mnoho švajčiarskych subjektov si vytvorilo svoj uzavretý okruh dodávateľov, ktorý nerozširujú.                       
Do distribučných kanálov je často možné preniknúť len vtedy, ak nejaká firma z reťazca vypadne. 
Trh nie je homogénny. Každá jazyková oblasť má svoje špecifiká. Vo francúzskej časti je sústredených 
veľa nadnárodných podnikov, ktoré si obchodných partnerov vyhľadávajú priamo a sú často 
orientované na kooperáciu s Francúzskom a Talianskom. Ak sa na marketing v nemeckej a francúzskej 
časti vynaložia rovnaké náklady, v nemeckej časti má podľa výsledkov prieskumu toto úsilie 
v priemere 75 % úspešnosť, vo francúzskej iba 25 %. Švajčiari sú vo všeobecnosti konzervatívnejší, 
opatrní, nadväzovanie kontaktov trvá dlhšie, ale v prípade získania dôvery sú zväčša spoľahliví a verní 
obchodní partneri. 

Najefektívnejšie metódy presadenia sa na trhu sú realizované prostredníctvom obchodných 
zástupcov (80 % všetkých obchodov). Viaceré firmy však nemajú svojich zástupcov vo Švajčiarsku, ale 
v Nemecku, odkiaľ obchod koordinujú. Niektoré firmy sa dostávajú do Švajčiarska sprostredkovane 
cez obchodníkov v Rakúsku. Ideálnou formou je obchodné zastúpenie v samotnom Švajčiarsku. 
Jednoduchšiu situáciu majú tí slovenskí exportéri, kde do firiem zainvestoval švajčiarsky investor. 
Najvýhodnejšie je, ak dá podnet na vývoz samotná švajčiarska firma.  

Účinné je tiež zúčastňovať sa opakovane na väčších medzinárodných veľtrhoch a výstavách, 
kde prichádzajú nákupcovia/záujemcovia a domáce firmy sú pripravené vyhľadávať a nadväzovať 
kontakty.  



 

 

Jedným z takýchto veľtrhov je každoročne konajúci sa: 
Švajčiarsky veľtrh stavebníctva, bývania, energie v Zürichu (najbližší termín konania veľtrhu               
5.-8.septembra 2013) 
Bauen & Modernisieren  
Messe Zürich, Zürich-Oerlikon 
Wallisellenstr. 49, CH - 8050 Zürich 
Tel.: +41 58 206 50 00 
www.bauen-modernisieren.ch 

 
Výstava nábytku v Schwyz (najbližší termín konania výstavy 24.-28.októbra 2013).  
MÖBELMESSE SCHWYZ 
c/o diewerbeartikel gmbh 
Herrengasse 13 
CH - 6430 Schwyz 
Tel.: +41 41 825 00 85 
info@diewerbeartikel.ch  
www.moebelmesse-schwyz.ch 

 
Prezentácie firiem vo verejných priestoroch sú tiež možné, treba ich však dôkladne 

prispôsobiť očakávaniu partnerov. Podporným, často využívaným prostriedkom je reklamná inzercia 
v odborných odvetvových časopisoch, ktoré vydávajú najmä zväzy príslušného odboru. Podľa 
skúseností slovenských vývozcov švajčiarske firmy majú vysoké nároky na technické prevedenie, 
kvalitu, presnosť. Rozhodnutie o prijatí nových výrobkov prijíma spravidla vo firme odborná skupina, 
tvorená zo zástupcov manažmentu firmy a oddelenia obstarávania/nákupu.  

Prevažná väčšina tovarov na švajčiarskom trhu má najvyššiu kvalitu a takmer všetky výrobky 
sú certifikované. Vstupovať na trh s tovarom, ktorý nie je zavedený je ťažké. Tradične konzervatívny 
švajčiarsky partner takýto tovar príjme neochotne alebo vôbec. Presadiť sa dá vysokou kvalitou. 
Rozhodujúce sú výrobkové inovácie. Zaujímavé príležitosti ponúka účasť na medzinárodnom veľtrhu 
inovácií v Ženeve (www.inventions-geneva.ch), ktorý je jedinečným odrazovým mostíkom                 
pri presadení výrobkových inovácií. Snaha o optimalizáciu riadenia dodávateľskej siete vytvorila nové 
trhové štruktúry a obchodné modely. Cieľom dodávateľských sietí je zvyšovanie vlastnej efektívnosti 
rozvíjaním premyslených obchodných stratégií,  zvyšovaním tržieb a  znižovaním nákladov. Niektoré 
priemyselné tovary, hlavne keď sú objem alebo hodnota zásielky významné, kupuje zákazník priamo. 
Menšie objednávky a nákupy lacnejších zariadení a priemyselných dodávok sú často vybavované    
cez zástupcov alebo veľkoobchodníkov. Najdôležitejšie strediská distribúcie tovaru sú Zürich, Ženeva 
a Bazilej. Odtiaľ pokrývajú distribútori často zvyšok krajiny. Švajčiarsky  nepotravinársky maloobchod 
ovládajú veľké obchodné domy, ktoré rokujú priamo s dodávateľmi.  
 

 

 

http://www.bauen-modernisieren.ch/
mailto:info@diewerbeartikel.ch
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 Obchodná sieť s nábytkom vo Švajčiarsku     

Hlavnú obchodnú sieť na trhu s nábytkom tvorí desať veľkých firiem s rozsiahlou distribučnou sieťou 

vlastných predajní ponúkajúcich široké spektrum nábytku. Presadiť si u nich svoju ponuku nábytku  

nie je jednoduché ale v prípade nadviazania spolupráce výsledný efekt bude určite interesantný.  

   

Najväčší predajcovia nábytku vo Švajčiarsku a ich obchodný obrat za roky 2007 -2010: 

 

Zdroj: Švajčiarsky zväz nábytkárskeho priemyslu 

Spoločnosť Adresa  Tel. / Fax web 

Ikea AG Müslistrasse 16 
 

CH-8957 Spreitenbach +41 848 801 100 www.ikea.com 

Möbel Pfister AG 
 

Bernstrasse-Ost 49 
 

CH-5034 Suhr 
 

+41 80 030 30 31/  
+41 62 855 31 50 

www.pfister.ch 
 

Interio AG  
Migros 

Grünaustrasse 23  
 

CH-8953 Dietikon 
 

+41 58 576 28 00 
info@interio.ch 

www.interio.ch 

Conforama S.A. 
 
 
Conforama Direction SA 
Direction générale 

5, route de Genève 
 
 
route de Reculan 

CH-1030 Bussigny 

 

CH-1024 Ecublens VD 
 

+41 21 703 50 70/  
+41 21 703 50 95  

+41 21 703 50 03/ 
+41 21 703 50 09 

www.conforama.ch 

Toptip  
Division de Coop Société 
Coopérative 

Köllikerstrasse 80 
 
 

CH-5036 Oberentfelden 
 

+41 62 737 11 11 
info@toptip.ch 

www.toptip.ch 

Otto´s AG Wassermatte 3 
 

CH-6210 Sursee 
 

+41 41 925 05 05/  
+41 41 925 05 15 

www.ottos.ch 

http://www.ikea.com/
http://www.pfister.ch/
http://www.interio.ch/
http://www.conforama.ch/
http://www.toptip.ch/
http://www.ottos.ch/


 

 

info@ottos.ch 

Fly (Schweiz) AG Bahnhofstrasse 85 CH-4622 Egerkingen +41 62 387 89 89 www.fly.ch 

LIPO Einrichtungsmärkte AG 
LIPO Marché d'Ameublement SA;     
LIPO Arredomercati SA 

Am Bruggrain 1 CH-4153 Reinach 
 

+41 61 717 66 00/ 
+41 61 717 66 79 

www.lipo-moebel.com 
 

Möbel-Hubacher AG Rössliweg 43 CH-4852 Rothrist 
 

+41 62 785 77 77/  
+41 62 785 77 78 

www.moebel-
hubacher.ch 

Märki AG Innenausbau 
 

Lochgasse 18 
 

CH-5722 Gränichen 
 

+41 62 855 80 80/ 
+41 62 855 80 88  

www.moebelmaerki.ch 
 

 

Vo Švajčiarsku  pôsobia ďalšie firmy obchodujúce s rôznymi druhmi nábytku, ktorých obrat však nie 

až tak výrazný  (na požiadanie môže informácie poskytnúť ZÚ SR v Berne).  

Niektoré ďalšie informácie je možné získať aj prostredníctvom Švajčiarskeho zväzu nábytkárskeho 

priemyslu, ktorý zastrešuje výrobné aj obchodné firmy tohto odvetvia: 

möbelschweiz 
Verband Schweizer Möbelindustrie 
Einschlagweg 2 
CH-4932 Lotzwil 
Tel.: +41 (0)62 919 72 42 
Fax : +41 (0)62 919 72 49 
info@möbelschweiz.ch 
www.möbelschweiz.ch 
 
 
 
 
 
 
 

   Vypracovala: Ing. Silvia Kubišová, ekonomický diplomat 
Veľvyslanectvo SR vo Švajčiarsku 

Bern, august 2013 
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