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Výročí 20 let společnosti MONT-KOVO spol. s r. o. 
Společnost MONT-KOVO, přední výrobce a  dodavatel montovaných hal, slaví letos v  dubnu kulaté 

výročí – 20 let od svého založení. K  tomuto významnému výročí si přichystala společnost velkou 
novinku pro své zákazníky. Rozšíří svou působnost o stavební přípravu spodních staveb ve vlastní režii, 
aby dokázala nabídnout kompletní dodávku na klíč. 

HISTORIE SPOLEČNOSTI
Projekce, výroba a montáž ocelových konstrukcí a montovaných 

hal všech typů a velikostí to je dnešní MONT-KOVO. Kořeny firmy 
ovšem sahají do roku 1995, kdy společnost založilo pět společníků 
s cílem montovat menší ocelové konstrukce a přístřešky. Bez vět-
šího zázemí firma překonala těžké začátky a v roce 1996 si prona-
jala své první výrobní prostory v obci Břest u Kroměříže a přešla 
na výrobu vlastních menších ocelových konstrukcí zejména oblou-
kového typu.

Následující roky začala firma spolupracovat s živnostníky a začala 
montovat i rámové haly větších typů především ve Zlínském kraji. 
V  roce 1997 firma koupila budovu v Břestě, kterou přestavěla na 
nynější sídlo společnosti. V roce 2001 rozšířila své výrobní prostory 
koupí své první haly o rozměru 15 × 30 m v Hulíně, kterou zrekon-
struovala, zařídila a vybavila k výrobě ocelových konstrukcí.

Roku 2003 MONT-KOVO zavádí nové inovace, moderní technolo-
gie a  vytváří první internetové stránky k  prezentaci společnosti. 
Společnost odstartovala velký růst a začala získávat velké zakázky 
a navázala kvalitní spolupráci se zákazníky a nejlepšími dodavateli 
po celé České a Slovenské republice. Během růstu společnost nabírá 

nové zaměstnance a  rozšiřuje oblast výroby, montáže, projekce 
i administrativy. V roce 2004 pořizuje společnost svou druhou halu 
v Hulíně, tentokrát o rozměru 24 × 54 m

Od roku 2005 společnost začala montovat velké administrativní 
haly, sportovní haly, autosalony a moderní firemní centra. Společ-
nost dále rozšířila své výrobní prostory v Hulíně, tentokrát výstav-
bou nové výrobní haly o rozměru 15 × 30 m. V roce 2014 společ-
nost pořídila nový moderní lakovací box a dále rozšiřuje své řady 
o nové zaměstnance. Z původní lokální firmy s pěti zaměstnanci se 
MONT-KOVO rozrostlo na společnost se zahraniční působností a více 
jak 50ti kvalifikovanými pracovníky.

MONT-KOVO DNES
MONT-KOVO spol. s r.o. je dynamicky rozvíjející se firma s dlouho-

letými zkušenostmi a tradicí. Kvalita prověřená zákazníky posouvá 
naši společnost MONT-KOVO neustále kupředu, do roku 2015 jsme 
tak postavili téměř 450 montovaných hal pro malé i velké společ-
nosti. Naše montované haly jsou vždy projektované se snahou 
o maximální funkčnost, moderní design a snížení investičních ná-
kladů efektivním řešením ocelové konstrukce a  zkrácením doby 
montáže, a  to u  novostaveb i  rekonstrukcí. Výroba ocelové kon-
strukce probíhá pečlivě v dílenské přípravě za použití nejmoderněj-
šího 3D programu TEKLA Structures v návaznosti na efektivní postup 
montáže kompletní haly. Vždy vsázíme na kvalitu výrobků i služeb 
a pečlivý výběr svých dodavatelů oceli, vaznic, sendvičových pane-
lů, oken, vrat a světlíků.

Největším oceněním pro společnost je vítězství v prestižní soutě-
ži Stavba roku 2012 Zlínského kraje. MONT-KOVO je také držitelem 
certifikátů ČSN EN ISO 9001:2009 pro systém řízení kvality, ČSN EN 
ISO 3834-2:2006 pro systém managementu kvality ve svařování 
a Velkého svářečského diplomu.

Haly a ocelové konstrukce MONT-KOVO vyrábíme ve vlastních mo-
derně vybavených prostorech a  následně je montuje našich pět 
montážních skupin na daném místě realizace, a to v rámci České re-
publiky i  zahraničí. Vždy nabízíme zákazníkovi takové řešení haly, 
které je pro něj finančně nejvýhodnější a plně funkční. Nápady in-
vestorů vždy realizujeme tak, aby každá montovaná hala dobře re-
prezentovala a maximálně splňovala svůj účel.

Výrobní areál MONT-KOVO, Hulín

Sídlo společnosti MONT-KOVO, Břest
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Pro své dvacáté výročí si společnost MONT-KOVO přichystala no-
vinku ve formě vlastní stavební divize. Ve svém výrobním areálu 
v Hulíně jsme vybudovali nové kanceláře pro nový stavební tým, 
který se bude podílet na kompletní dodávce hal na klíč.

Naše společnost MONT-KOVO nyní dodává montované haly na klíč 
od projektu, přes stavební přípravu spodních staveb, výrobu až po 
finální montáž konstrukce a opláštění. Tyto stavby je možné objed-
návat v různých barevných kombinacích, velikostech a tvarech kon-
strukcí. V našich referencích můžete najít nejrůznější druhy průmys-
lových, administrativních, zemědělských, velkoobchodních a malo-
obchodních hal, sportovních zařízení, autosalonů a přístřešků.

Zákazník si u naší společnosti může nechat zdarma vytvořit nezá-
vaznou cenovou nabídku haly a může od nás vždy očekávat vstříc-
nost, zkušenosti a vysokou úroveň poradenství v této oblasti. 

Více informací a fotografií referencí můžete zhlédnout na strán-
kách www.montkovo.cz.

Bc. Tomáš Zouvala,
tomas.zouvala@montkovo.cz,

MONT-KOVO, spol. s r. o.

Montovaná hala Plastoplan 31 x 75, Sereď

Montovaná hala Moravian-Klas 18 x 60, Vsetín
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Společnost MONT-KOVO, přední výrobce a  dodavatel 
montovaných hal, slaví letos v dubnu kulaté výročí – 20 
let od svého založení. K  tomuto významnému výročí si 
přichystala společnost velkou novinku pro své zákazníky. 
Rozšíří svou působnost o  stavební přípravu spodních 
staveb ve vlastní režii, aby dokázala nabídnout komplet-
ní dodávku na klíč. 

PROJEKCE,
VÝROBA
A MONTÁŽ HAL
ADMINISTRATIVNÍ HALY, PRODEJNY

VÝROBNÍ HALY, SKLADY

AUTOSALONY, AUTOSERVISY

SPORTOVNÍ HALY

OBLOUKOVÉ HALY

OCELOVÉ KONSTRUKCE A OPLÁŠTĚNÍ HAL

MONT-KOVO spol. s r.o.
Břest 81, 768 23 Břest, okr. Kroměříž
www.montkovo.cz

TEL 573 354 053 
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