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Stavba montovanej haly na kľúč
Popri kompletnej realizácii samotnej 

haly vám spoločnosť MONT-KOVO po-

núka aj realizáciu komunikácií a parko-

vísk, napojenie inžinierskych sietí a stav-

bu rôznych druhov vstavieb sociálnych 

zariadení či kancelárskych priestorov. 

Môžete tak všetko zveriť do jedných rúk. 

Starosti s koordináciou všetkých prác 

prevezme spoločnosť MONT-KOVO 

ako generálny dodávateľ stavby.

MONT-KOVO vyrába oceľové kon-

štrukcie v moderných priestoroch vo 

vlastnom výrobnom areáli v Hulíne 

a  následne ich montuje s kmeňovými 

zamestnancami na danom mieste rea-

lizácie nielen v Českej republike, ale aj 

v zahraničí.

Viac informácií 
o spoločnosti 
MONT-KOVO 

a referencie nájdete na 
www.montkovo.cz.

Kde získať 
montované haly 
a oceľové konštrukcie 
za dobrú cenu?

Plánujete výstavbu výrobnej haly, predajne, autosalónu alebo napríklad športovej haly? Zverte ich 

realizáciu špecialistom na montované haly a oceľové konštrukcie a získate vysokú kvalitu a efektivitu za 

výhodnú cenu.

O
d projektu, cez realizáciu staveb-

ných prác a výrobu, až po fi nálnu 

montáž konštrukcie a opláštenia 

dodáva montované haly na kľúč spoloč-

nosť MONT-KOVO, ktorá sa na ne špe-

cializuje už viac ako 20 rokov. Za ten-

to čas realizovala viac než 500 montova-

ných hál a oceľových konštrukcií.

Administratívne haly a predajne
Nechajte si vybudovať napríklad admi-

nistratívnu halu či predajňu, ktorá bude 

pôsobiť veľmi elegantne, moderne a re-

prezentatívne. Administratívne haly 

a predajne sú často riešené ako domi-

nantné jedno alebo dvojpodlažné stav-

by s výraznými estetickými prvkami. 

Stavbu možno prispôsobiť podnikové-

mu imidž a môže tak robiť dobré meno 

vašej fi rme.

Výrobné a priemyselné haly
Hlavnou požiadavkou na tieto stav-

by je samozrejme maximálne využitie 

vnútorného priestoru. Ich oceľové kon-

štrukcie sú navrhnuté predovšetkým 

funkčne a ekonomicky. Opláštenie hál 

je pre dostatočnú tepelnú izoláciu rieše-

né sendvičovými panelmi.

Autosalóny a autoservisy
Medzi skvosty oceľových hál právom 

patria autosalóny a autoservisy, ktoré sú 

atraktívne, bohato presklené a vynikajú 

architektonickým stvárnením. Vo dne aj 

v noci upútajú pozornosť vystavené vo-

zidlá za veľkými hliníkovými oknami. 

Montované autosalóny sa spravidla rea-

lizujú so strešnou atikou, ktorá elegant-

ne zakryje sedlový sklon strechy, čím je 

dosiahnutý zdanlivo rovný vzhľad.

Športové haly a telocvične
Montované športové haly môžu slúžiť 

ako multifunkčné tenisové kurty, bazé-

ny alebo i štadióny. Podľa ich veľkosti 

a využitia môže byť ich konštrukcia rá-

mová alebo oblúková, ale v každom prí-

pade sú funkčné, atraktívne a ekono-

micky výhodné. Ich výhodou je multi-

funkčnosť a navyše sa môžu aj po čase 

rozšíriť.


