
26 Rozhled 1+2/2013

Letos slaví  nýrská firma Beran
interiér, zaměřená na dokončo-
vací stavební práce své kulati-
ny. To byl také hlavní důvod,
proč jsme se setkali s jejími ma-
jiteli Pavlem a Lubošem Bera-
novými. 
Čas prověří schopnosti a um
každého. Platí to i o vaší firmě?
Určitě. Dvacet let už provádíme
servis interiérů a barometrem na-
ší úspěšnosti je, že zákazníci ma-
jí o naše služby stále větší zájem.
Začátky byly skromnější, než co
nyní můžeme klientům nabídnout.

Z počátku se jednalo pouze o
montáže stínící techniky a těsně-
ní, později jsme nabídku rozšířili o
shrnovací dveře a podlahoviny.
Ale to zdaleka asi nestačilo?
I v našem oboru podnikání jsou
neustále nové trendy, mění se
móda, přicházejí kvalitnější ma-
teriály. Abychom byli úspěšní,
museli jsme všechny nové věci
zákazníkům nabídnout. Když to
porovnáváme před 20 roky a
dnes, tak se značně rozšířil sorti-
ment materiálů, který instalujeme
do bytů, kanceláří, škol, hotelů a
průmyslových budov. Jsou to
veškeré druhy podlahovin od ko-
berců, lin, PVC, laminátových i
dřevěných plovoucích podlah až
po stále vyhledávanější korkové
a hlavně vinylové plovoucí nebo
lepené dílce.
Vsadili jste také na stínící
techniku.
Všechno se vším souvisí. Už od
začátku firmy bylo naší snahou
nabízet klientům  komplexní služ-
by.  Ve stínící technice máme

všechny druhy interiérových žalu-
zií včetně textilních i bambuso-
vých roletek. V poslední době se
do popředí zájmu dostávají stále
oblíbenější Japonské stěny, Řím-
ské rolety nebo plisé. Při zavěšo-
vání záclon a závěsů rádi poradí-
me a namontujeme vybrané zá-
clonové tyče, garnýže, vitrážky a
jiné bytové doplňky.
Nelze asi opomenou žádný  i
ten sebemenší detail.
To rozhodně nelze. Za těch dva-
cet let se podstatně změnili i přís-
tupy a nároky zákazníků. Nejra-

ději si vše zajistí pod
jednou střechou na
jednom místě. Proto
například  v nabídce
máme nové druhy ob-
kladových panelů na
stěny i stropy a klien-
tům také odborně vy-
malujeme podle jejich
přání. Nabízíme kom-
plexní služby od po-
radenství přes prodej
až po vlastní montáž.
Z bytů jste se ob-
razně řečeno ve
svých nabídkách
rozšířili i na ven-

kovní prostory.
V posledních 10 letech se zamě-
řujeme na venkovní dovybavení
budov. Konkrétně to jsou před-

okenní rolety, ža-
luzie, markýzy a
hlavně všechny ty-
py garážových
vrat. U tohoto sorti-
mentu je pro nás i
našeho zákazníka
důležité nejen
vhodné zvolení

designu, barvy pro oči, ale hlavně
kvality a dlouhodobé životnosti tě-
chto materiálů.
Začátek roku je obdobím nejrů-

znějších akčních nabídek.  Mů-
žete zákazníky něčím potěšit?
Naše firma v průběhu své exis-
tence je známá celoročními sle-
vovými akcemi. Mezi nejzajíma-
vější, které začínají právě nyní,
jsou slevy až 20% na značková
garážová vrata TRIDO. Stejné
slevy také máme na vybrané dru-
hy lin a PVC. U vybraných druhů
plovoucích podlah a koberců jsou
slevové akce až 40% z původní
ceny. Zajímavá sleva je u luxus-

ních vinylových tří milimetrových
dílců s nášlapovou vrstvou 0,5
mm. Nyní jsou o 12% levnější.
Uvedené akce platí od ledna do
31. března letošního roku. Při-
jdou-li k nám zákazníci v tomto
období, slevy je určitě neminou.
Kde se mohou s vámi setkat?
Rádi je přivítáme v naší vzorkové
prodejně na náměstí v Nýrsku,
nebo za nimi přijedeme po domlu-
vě se vzorky. Otevřeno máme od
pondělí do pátku od 9.00 do 16.00
hodin. Zájemcům připravíme ce-
novou nabídku a doporučíme nej-
vhodnější materiál. Všechny tyto

naše poradenské služby včetně
vypracování cenových nabídek
jsou zdarma.
Mluvili jsme o 20 letech vaší fir-
my. Je vůbec něco, co se ne-
změnilo?
Je to individuální přístup a starost-
livost o každého zákazníka a kvali-
ta odvedené práce. Nesmíte zkla-
mat důvěru žádného klienta. S tím
jste také vstupovali do našeho
podnikání a na této skutečnosti se
nic ale vůbec nic nezměnilo.    (re)

Firma Beran interiér v Nýrsku slaví 20 let

Dvacet let zkušeností 
a poctivého řemesla

Ve vzorkové prodejně v Nýrsku vám odborně poradí.

Sekční garážová vrata Trido.


