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Мебелен завод ИЗКУСТВО гр. Трявна

Трявна  възниква  през  втората  половина  на  12  век  с  името  "Търнава".  В 
Тревненския  Балкан  през  1192  г.  българските  царе  Асен  и  Петър  разгромяват 
войските на император Исак II Ангел. 

Мебелен  завод  ИЗКУСТВО е  основан  през  1936  година  и  в  началото  е 
разполагал със седем работника. В резултат на динамичното развитие на България и 
в  частност  нa региона  Трявна- Габрово,  мебелният  завод  става  един  от  водещите 
мебелни производители в страната. 
Към момента фирмата се простира на над 19 000 квадратни метра земя и над 15 

000 квадратни метра разгъната застроена площ. Заводът разполага с най - модерна 
техника за обработка на масивна дървесина и работа с фурнир. 
Стилните мебели на Изкуство - гр. Трявна са познати и търсени в цяла Европа. 

Освен  серийното  производство,  фирмата  е  специализирана  и  в  индивидуално 
обзавеждане  на  частни  къщи,  вили,  ресторанти,  барове,  резиденции,  офиси  и 
представителни  хотели.  Монтажът  на  тези  мебели  се  извършва  на  място  от 
висококвалифицирани  специалисти.  Изработени  са  от  естествени  материали  - 
предимно  масивна  дъбова  дървесина  и  фурнир.  Използват  се  екологично  чисти 
лакове  и  лепила,  отговарящи  на  европейските  стандарти.  Проектирането  на 
мебелите се извършва от специализиран отдел на фирмата. 
Стилът и цветът им са винаги съчетани и съгласувани с клиента. Качеството на 

изработката и сроковете са гарантирани от фирмата.
 
Мебелен  завод  ИЗКУСТВО е  утвърдена  марка  в  производството  на 

индивидуални  мебелни  решения  от  масивна  дървесина  -  орех,  дъб,  бук,  череша, 
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елша,  ясен,  чам,  липа  и  фурнировани  ПДЧ  и  MDF плоскости  от  бук,  дъб,  орех, 
венге,  птичи  явор,  топола,  череша,  махагон,  бамбук,  зебрано,  ебони,  тик,  клен, 
африкански орех, бреза, ясен, смърч, бял бор, ела и много екзотични видове. 
Фабриката  произвежда  класическо  и  модерно  луксозно  обзавеждане  за 

българският пазар, както и за страни във и извън Европейският съюз. 
 

           

Мебелен завод ИЗКУСТВО се простира на над 19 000 квадратни метра земя и 15 
000  квадратни  метра  разгъната  застроена  площ  и  разполага  с  нови  техники, 
технологии  и  машини  за  изработване  на  корпусна  и  мека  мебел,  фурнироване  на 
ПДЧ (Плоскости от Дървесни Частици) и MDF (Medium-density fiberboard).
Към  момента  Мебелен  завод  ИЗКУСТВО разполага  със  60  квалифицирани  и 

неквалифицирани  работници,  които  изпълняват  поръчки  за  вътршния  пазар  на 
България и страни в и извън Европейската общност.
Фирмата е специализирана в работа с масивна дървесина (орех, дъб, бук, череша, 

елша,  ясен,  чам,  липа)  и  фурнирнир  (бук,  дъб,  орех,  венге,  птичи  явор,  топола, 
череша, махагон, бамбук, зебрано, ебони, тик, клен, африкански орех, бреза, ясен, 
смърч, бял бор, ела и много екзотични видове).
Мебелен завод ИЗКУСТВО приема поръчки за изработка на мебели за  кухня и 

трапезария (маси,  кухненски  шкафове,  столове,  бюфети),  спално  обзавеждане 
(спални,  гардероби,  нощни  шкафчета,  скринове,  огледала,  ракли),  детско 
обзавеждане (легла, люлки, бюра, гардеробчета)  градинска мебел (маси, столове, 
шезлонги,  пейки,  беседки),  холна  мебел (канапета,  фотьойли,табуретки,  ниски 
маси),  офис  обзавеждане (бюра,  заседателни  маси  и  столове,  библиотеки), 
интериорни решения (пана от дърворезба, дърворезбовани тавани, полици, врати), 
мебели  за  антрето (портманта,  шкафове  за  обувки,  закачалки),  мебели  със 
състарен финиш, мебели за хотели, барове, резиденции, ресторанти.

 
Успехът зависи изцяло от хората, работещи при нас, за които качеството е начин 

на  мислене.  Чрез  тяхното  посвещаване  в  работа  и  упоритостта  им,  те  задават 
високите стандарти за качество на всички продукти с марка ИЗКУСТВО. Фирмата 
предоставя динамична и предизвикателна среда с оптимално разкриване на личния 
потенциал,  като  същевременно  се  насърчава  формирането  на  колегиална  среда  и 
работен екип. 
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Подкрепяме  стремежа  към  високи  резултати  и  отговорност  към 
задълженията.Особено важно е привличане, задържане и развиване способностите 
на  обещаващи  личности,  като  им  се  предоставят  отлични  условия  за  работа  и 
възможности  за  усъвършенстване  и  развитие,  чрез  обучения  за  професионално  и 
гражданско образование.
Мебелен  завод  ИЗКУСТВО разполага  с  нови  и  модерни  технологии  за 

фурнироване  и  лакиране  на  дървесина.  Предлаганите  гами  надхвърлят  250 цвята 
фурнири и лакове. 
Услуги:
Фурнироване, фурнироване на ишляме, търговия с фурнировани плоскости от 

ПДЧ и MDF. Изработка на фурнировани плоскости с интарзии.
Заводът фурнирнирова с фурнир от бук, дъб, орех, венге, птичи явор, топола, 

череша, махагон, бамбук, зебрано, ебони, тик, клен, африкански орех, бреза, ясен, 
смърч, бял бор, ела и много екзотични видове.
Мебелен завод ИЗКУСТВО работи с плоскости от ПДЧ с размери: 16 mm, 18 mm, 

25 mm и плоскости от MDF с размери: 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 
mm, 16 mm, 18 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm, 30 mm

                 

Партньори и клиенти:

 Министерски Съвет
 Дирекция на "Златни пясъци", к.к. Златни пясъци, България
 Хотел "Хранков" - гр. София, България
 Хотел "Мария Луиза" - гр. София, България
 Хотел "Гранд Хотел София" - - гр. София, България
 Хотел "Амбасадор" - к.к. Златни пясъци, България
 Хотел "Златна котва" - к.к. Златни пясъци, България
 Хотел "Лилия" - к.к. Златни пясъци, България
 Хотел "Лотос" - к.к. Златни пясъци, България
 Хотел "Явор" - к.к. Златни пясъци, България
 Хотел "Преслав" - к.к. Златни пясъци, България
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