


KONDELA s.r.o.

Sme rodinná firma, ktorá si na slovenskom trhu vytvára svoje zázemie už viac ako 30 rokov. 
Od nášho založenia v roku 1991 sme rozšírili predaj nábytku o sortiment bytových doplnkov. 

Naša obchodná činnosť sa zameriava na maloobchodný a veľkoobchodný predaj na Slovensku, 
Česku, Maďarsku, Rumunsku a Slovinsku. 

Na Slovensku prevádzkujeme okrem vlastného e-shopu aj 19 predajní a v roku 2022 sme otvo-
rili prvú kamennú predajňu aj v Rumunsku. 

Centrálne sídlo spoločnosti sa nachádza v Nižnej na Orave a zamestnáva okolo 350 pra-
covníkov. 

Názov spoločnosti 

Vhodné je používať nesklonný tvar „Kondela“. Názov spoločnosti teda zostáva nemenný a v 
mužskom rode. Nakúpite teda v Kondela predajni, komunikujete s Kondela tímom 
zamestnancov, vyberiete si produkty na e-shope Kondela alebo navštívite sklad v Kondela, 
kde si prípadne osobne vyzdvihnete svoje produkty. 

02 40 100 100

info@kondela.sk

KONDELA s.r.o
Vojtaššákova 893
02744 Tvdošín

https://www.facebook.com/kondelask
https://www.instagram.com/kondela_sk/
https://sk.pinterest.com/Kondela_Sk/
https://www.youtube.com/Kondela_sk
https://www.linkedin.com/company/kondela


Logo
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Ochranná zóna je minimálny priestor okolo 
loga, do ktorého nesmie zasahovať 
iný grafický prvok.

2
Centrálna časť má dôležité využitie najmä 
pri aplikácii loga do jednotlivých formátov. 

Charakter loga a jeho dobrá rozpoznateľnosť sú dôležité atribúty, ktoré 
možno narušiť neprimeraným zmenšením. Najmenšia dovolená veľkosť 
loga  je v horizontálnej šírke 15mm.
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Verzia pre čiernobielu tlačVerzia pre web a farebnú tlač 

CMYK RGB

https://obrazky.temponabytok.sk/uploads/images/media_pack/logo_cmyk.pdf
https://obrazky.temponabytok.sk/uploads/images/media_pack/logo_rgb.png


Nenaťahujeme vodorovne.   Neotáčame. Neprevraciame. 

Neprefarbujeme.   

Nenaťahujeme zvislo.  

Nepoužívame farebné prechody.   Nepoužívame farebné výplne 
pre názov Kondela.  

Nepresúvame vycentrovaný názov Kondela.  

Zakázané použitia loga



16 px

Ikona, ako symbol reprezentujúci spoločnosť, si vyžaduje 
dôslednú pozornosť pri aplikácii do menších formátov.

Najmenšia povolená veľkosť samostatnej ikony je 16px 
jej horizontálnej šírky. Tento formát je aj aplikačnou veľkosťou 
tzv. favicon.

Symbol

1
Ochranná zóna je minimálny priestor okolo 
symbolu, do ktorého nesmie zasahovať 
iný grafický prvok.

2
Centrálna časť má dôležité využitie najmä 
pri aplikácii loga do jednotlivých formátov. 

www.kondela.sk
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CMYK RGB

https://obrazky.temponabytok.sk/uploads/images/media_pack/ikona_cmyk.pdf
https://obrazky.temponabytok.sk/uploads/images/media_pack/ikona_rgb.png


Maskot- Kondeláčik












