
Představení společnosti d

MONT-KOVO, spol. s r.o. je dynamicky
rozvíjející se firma s dlouholetými zkuše-
nostmi a tradicí 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 monto-
vaných hal pro malé i velké společnosti.
Naše montované haly jsou vždy projekto-
vané se snahou o maximální funkčnost,
moderní design a snížení investičních ná-
kladů efektivním řešením ocelové kon-
strukce a zkrácením doby montáže, a to

u novostaveb i rekonstrukcí. Vždy vsází-
me na kvalitu výrobků i služeb a pečlivý
výběr svých dodavatelů. V našich refe-
rencích můžete najít nejrůznější druhy
průmyslových, administrativních, země-
dělských, velkoobchodních a maloob-
chodních hal, sportovních zařízení, auto-
salonů a přístřešků.

Historie d

Projekce, výroba a montáž ocelových
konstrukcí a montovaných hal všech typů
a velikostí to je dnešní MONT-KOVO.
Společnost byla však založena již v roce

1995 pěti společníky s cílem montovat
ocelové přístřešky a menší konstrukce.
V roce 1996 si firma pronajala své první
výrobní prostory v obci Břest u Kroměříže
a následně přešla na výrobu a montáž
menších hal především obloukového typu.

V nadcházejících letech začalo MONT-
KOVO spolupracovat s živnostníky a pus-
tilo se do montáže větších rámových hal
převážně ve Zlínském kraji. V roce 2000
vzniklo nové sídlo společnosti v Břestě
a následující rok firma rozšířila své nové
výrobní prostory koupí haly o rozměrech
15×30 m v Hulíně, kterou zrekonstruova-
la a zařídila pro výrobu ocelových kon-
strukcí.

Rok 2003 byl pro společnost ve zname-
ní inovací a moderních technologií. Spo-
lečnost tak odstartovala růst a začala zís-
kávat velké zakázky a navázala cennou
spolupráci se zákazníky a nejlepšími do-
davateli po celé České a Slovenské repub-
lice. Další rok MONT-KOVO rozšířilo svou
výrobu o druhou halu v Hulíně a následně
tak nabírá nové zaměstnance a rozšiřuje
oblast výroby, montáže, projekce i admi-
nistrativy.

Od roku 2005 společnost začala mon-
tovat velké administrativní haly, sportovní
haly, autosalony a moderní firemní cent-
ra. Společnost dále rozšířila své výrobní
prostory v Hulíně, tentokrát výstavbou
nové výrobní haly o rozměru 15×30 m.
V roce 2014 společnost 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 padesáti
kvalifikovanými pracovníky.
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Společnost MONT-KOVO, přední výrobce a dodavatel
montovaných hal, oslavil letos v dubnu výročí – 20 let
od svého založení. K tomuto významnému výročí si 
přichystala společnost velkou novinku pro své zákazníky.
Rozšířila svou působnost o realizaci stavebních 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.

stavebnictví ll vytapění ll klimatizace

20 let společnosti MONT-KOVO
...ROZŠÍŘENÍ PŮSOBNOSTI 
O REALIZACI STAVEBNÍCH PRACÍ
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Realizace montovaných hal na klíč d

V rámci kooperace a komfortního řešení celého díla, nabízíme
nyní pro investory kompletní dodávku celého díla na klíč včetně
zpracování kompletní projektové dokumentace se zajištěním in-
ženýrské činnosti potřebné pro vydání stavebního povolení. Dá-
le provádíme kompletní realizaci spodních staveb, komunikací,
napojení inženýrských sítí a různé druhy vestaveb sociálních za-
řízení a kancelářských prostor k daným ocelovým konstrukcím.
Haly a ocelové konstrukce vyrábíme ve vlastních moderních
prostorech v našem výrobním areálu v Hulíně a následně je
montuje našich pět montážních skupin na daném místě realiza-
ce po celé České republice i zahraničí.

Zákazník si u naší společnosti může nechat zdarma vytvořit
nezávaznou cenovou nabídku haly a může od nás vždy očeká-
vat vstřícnost, zkušenosti a vysokou úroveň poradenství v této
oblasti. 

Více informací a fotografií můžete zhlédnout 
na stránkách www.montkovo.cz. p

MONT-KOVO, spol. s r.o.
Bc. Tomáš Zouvala,

tomas.zouvala@montkovo.cz
Břest 81, 768 23 Břest, okr. Kroměříž

tel.: +420 573 354 053
fax: +420 573 354 053

e-mail: poptavky@montkovo.cz
www.montkovo.cz
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