
Dispoziční řešení d

Montovaná hala je členěna na výrazněj-
ší administrativní část s kancelářemi a vy-
soce účelovou výrobní část. Celé hale
Tigris v Holešově dominuje dvoupatrový
administrativní úsek. Přízemí ukrývá re-
cepci, částečně montované ocelové
schodiště do druhé patra, několik sklado-
vacích prostor, kancelář, sociální zařízení

a velkou zasedací místnost pro 14 osob
s kuchyňkou. Zadní část, která již dispo-
zičně zasahuje do výroby, v sobě uscho-
vává tiskařskou techniku. Patro uvnitř
ukrývá interiéry několika kanceláří,
sklad, sociální zařízení a další zasedací
místnost. Přední část od příjezdové silni-
ce je doplněna o velké okenní tabule v bí-
lé barvě, které jsou mezi sebou doplněny

o oranžový panel a zapravení v barvě
RAL 2008. Tyto sendvičové PUR panely
Kingspan o síle 100 mm ve stejné barvě
vynikají i u vstupu, kde se navíc nachází
osvětlený panel s logem investora. Zadní
výrobní část ukrývá pracovní prostor o vý-
měře 840 m2, což splňuje potřeby inves-
tora a je plně přístupná jak pro pracovníky
z administrativní části, tak pro návoz zbo-
ží sekčními vraty z venkovní části areálu.

Technické řešení haly d

Hala o celkové zastavěné podlahové plo-
še 1 199 m2 byla dokončena v polovině
tohoto roku. Svým zpracováním i realizací
vyplnila hala vysoké požadavky investora

na funkčnost, hospodárnost a estetiku, kte-
rá přímo koresponduje s identitou společ-
nosti Tigris. Rozpon haly dosahuje 22 m,
délka 54,5 m a výška v okapu 7,7 m. Vý-
robní část dosahuje výšky 4,8 m a byla na
ni použita klasická sedlová střecha se sklo-
nem 11° a opláštěním PUR panely Kings-
pan ve stříbrné barvě RAL 9006. Oproti
tomu na administrativě je použita pultová
střecha s vyvýšenou atikou a je opláštěna
skládaným pláštěm s fólií Sika.

Ocelová nosná konstrukce pro firmu
TIGRIS ve městě Holešov je od počátku
navržena jako halový objekt s administ-
rativní částí. Nosnou část tvoří příčné rá-
mové vazby, které jsou kloubově ulože-
ny na spodní stavbu pomocí patního
plechu a chemických kotev. Jednotlivé
příčné vazby jsou v podélném směru pro-
pojeny systémem střešního a stěnového
ztužení. Jako ztužení jsou navrženy trubky
a kulatiny do kříže, které napomáhají cel-
kové tuhosti objektu. Příčné vazby jsou
v rámových rozích a vrcholech spojeny
pomocí momentových tuhých šroubových
spojů přes masivnější plechy. U konstruk-
ce administrativy jsou příčné vazby dopl-
něny o nosné průvlaky mezipatra, které
jsou navrženy jako prosté nosníky a strop-
nice z tenkostěnných profilů tvaru C.

Konstrukce haly je opláštěna stěnovými
sendvičovými panely Kingspan s profilaci
KS 1000 AWP o síle 100 mm a požární
odolností na 15 min DP3 v barevné kom-
binaci stříbrné RAL 9006 a oranžové RAL
2008. Na střeše byly z části použity pane-
ly Kingspan profilací KS1000 RW a sklá-
daný plášť z trapézového plechu, termoi-
zolace a folie Sika.
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Firma Tigris, spol. s r.o., specializující se na tisk, 
knihařství, grafiku a reklamu přesídlila svou výrobní 
část do nové haly v Holešově. Montovaná výrobní hala 
s dvoupatrovou administrativou a poutavým opláštěním,
kterou vystavěla společnost MONT-KOVO, bude sloužit
společnosti Tigris spolu s celým novým areálem v této
oblasti.
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Nový výrobní areál v Holešově
s poutavým opláštěním sendvičovými
PUR panely Kingspan
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Hala je osazena sekčními vraty s průmy-
slovým pohonem o rozměrech 4×4,2 m
v barvě RAL 9007 včetně integrovaných
dveří se sníženým prahem a také je dopl-
něna o samonosný nástřešek u vchodu.

Montovanou halu včetně patra, schodiš-
tě a přístřešku vyrobila a namontovala
společnost MONT-KOVO, spol. s r.o., kte-
rá působí na trhu již od roku 1995. Zákaz-
ník si u společnosti MONT-KOVO může
nechat zdarma vytvořit nezávaznou ceno-
vou nabídku haly a může vždy očekávat
vstřícnost, zkušenosti a vysokou úroveň
poradenství v této oblasti. p

Více informací a fotografií můžete zhléd-
nout na stránkách www.montkovo.cz
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