
Představení společnosti

MONT-KOVO, spol. s r.o. je 

stále rozvíjející se firma s dlou-

holetými zkušenostmi a tra-

dicí v oblasti montovaných hal 

a ocelových konstrukcí. Kvalita 

prověřená zákazníky posouvá 

naši společnost MONT-KOVO 

neustále kupředu,  do roku 

2015 jsme tak postavili téměř 

450 montovaných hal pro malé 

i velké společnosti. Naše mon-

tované haly jsou vždy projek-

tované se snahou o maximální 

funkčnost,  moderní design 

a snížení investičních nákladů 

efektivním řešením ocelové kon-

strukce a zkrácením doby mon-

táže, a to u novostaveb i rekon-

strukcí. Vždy vsázíme na kvalitu 

výrobků i služeb a pečlivý výběr 

svých dodavatelů. V našich refe-

rencích můžete najít nejrůznější 

druhy průmyslových, zeměděl-

ských, administrativních, vel-

koobchodních a maloobchod-

ních hal, sportovních zařízení, 

autosalonů a přístřešků.

V rámci kooperace a komfort-

ního řešení celého díla, nabízíme 

nyní pro investory kompletní 

dodávku celého díla na klíč včetně 

zpracování kompletní projektové 

dokumentace pro vydání staveb-

ního povolení a úplné realizace 

spodních staveb včetně vestaveb. 

Haly a ocelové konstrukce vyrá-

bíme ve vlastních moderních pro-

storech v našem výrobním areálu 

v Hulíně a následně je montuje 

našich pět montážních skupin 

na daném místě realizace po celé 

České republice i zahraničí.

Historie

Projekce, výroba a montáž oce-

lových konstrukcí a montova-

ných hal všech typů a velikostí to 

je dnešní MONT-KOVO. Kořeny 

firmy ovšem sahají do roku 1995, 

kdy společnost založilo pět spo-

lečníků s cílem montovat menší 

ocelové konstrukce a přístřešky. 

Bez většího zázemí firma překo-

nala těžké začátky a v roce 1996 

si pronajala své první výrobní 

prostory v obci Břest u Kromě-

říže a přešla na výrobu vlastních 

menších ocelových konstrukcí 

zejména obloukového typu.

V nadcházejících letech začalo 

MONT-KOVO spolupracovat 

s živnostníky a pustilo se do mon-

táže větších rámových hal pře-

vážně ve Zlínském kraji. V roce 

1997 vzniklo nové sídlo společ-

nosti v Břestě a následující rok 

firma rozšířila své nové výrobní 

prostory koupí haly o rozměrech 

15x30m v Hulíně, kterou zrekon-

struovala a zařídila pro výrobu 

ocelových konstrukcí.

Rok 2003 byl pro společnost 

ve znamení inovací a moderních 

technologií. Společnost odstarto-

vala podstatný růst a začala získá-

vat velké zakázky a navázala cennou 

spolupráci se zákazníky a nejlep-

šími dodavateli po celé České a Slo-

venské republice. Během růstu spo-

lečnost nabírá nové zaměstnance 

a rozšiřuje oblast výroby, montáže, 

projekce i administrativy. V roce 

2004 pořizuje společnost svou dru-

hou halu v Hulíně, tentokrát o roz-

měru 24x54m.

Od roku 2005 firma začala 

montovat velké administrativní 

haly, sportovní haly, autosalony 

a moderní firemní centra. Společ-

nost dále rozšířila své výrobní pro-

story v Hulíně, tentokrát výstav-

bou nové výrobní haly o rozměru 

15x30m. V roce 2014 pořídila 

nový moderní lakovací box a dále 

rozšiřuje své řady o nové zaměst-

nance. Z původní lokální firmy 

s pěti zaměstnanci se MONT-

KOVO rozrostlo na společnost se 

zahraniční působností a více jak 

60-ti kvalifikovanými pracovníky.

Zemědělské haly 
a přístřešky MONT-KOVO

Do širokého spektra hal MONT-

KOVO již od založení neodmys-

litelně patří zemědělské stavby 

a přístřešky. Mezi našimi referen-

cemi lze nalézt desítky zemědělský 

hal, rekonstrukcí hal či přístřešků. 

Skladové a zemědělské haly jsou 

vždy realizované tak, aby posky-

tovali maximální využití vnitř-

ního prostoru a šetřili investiční 

a provozní náklady. V závislosti 

na komoditě jsou haly buď neza-

teplené, nebo zateplené sendvi-

čovými panely. Zemědělské haly 

lze využívat k uskladnění růz-

ných zemědělských komodit jako 

obilí, zeleniny, potravin či také 

strojů. Speciální kategorií země-

dělských hal jsou stavby pro ustá-

jení dobytku, stáje a jízdárny.

Pro zemědělské účely lze využít 

rámového nebo obloukového typu 

hal. Rámové haly poskytují maxi-

mální využití vnitřních prostor, 

moderní vzhled a ve své zatep-

lené variantě zajišťují nejen doko-

nalou izolaci, ale také parotěsnost. 

Obloukové haly zase poskytuji 

nejlevnější řešení, jsou z lehké 

konstrukce, přenosné a mají nižní 

nároky na základy.  

Zákazník si u naší společnosti 

může nechat zdarma vytvořit 

nezávaznou cenovou nabídku 

haly a může od nás vždy očeká-

vat vstřícnost, zkušenosti a vyso-

kou úroveň poradenství v této 

oblasti. 

Více informací a fotografií 

můžete zhlédnout na stránkách 

www.montkovo.cz

Ing. Tomáš Zouvala

Společnost MONT-KOVO, přední výrobce a dodavatel montova-

ných hal, slaví letos výročí – 20 let od svého založení. K tomuto 

významnému výročí si přichystala společnost velkou novinku 

pro své zákazníky. Rozšířila svou působnost o realizaci staveb-

ních prací ve vlastní režii, aby dokázala nabídnout kompletní 

dodávku staveb na klíč. Nyní si tak zákazník může společnost 

MONT-KOVO vybrat jako generálního dodavatele stavby.

Přístřešek na obilí – Pravčická, a.s.

Servisní hala AGROPT Pačlavice

Skladovací hala na obilí GenAgro

M
o

n
to

v
a

n
á

 s
k

la
d

o
v

a
c

í h
a

la
 p

ro
 Z

a
h

ra
d

n
í c

e
n

tr
u

m

TECHNOLOGIE V ŽIVOČIŠNÉ VÝROBĚ, STAVBY
tématická příloha

Montované haly pro vaše podnikání 
Výročí 20 let společnosti MONT-KOVO
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