
Montované haly jsou jedinečným řešením, jak vytvořit prostor přesně na míru podle potřeby. Během 
velmi krátké doby máte skvělé zázemí pro své podnikání.  

Ocelové	haly	
Naše firma vám zajistí dodávku a montáž ocelové haly přesně na míru. Nechybí přirozeně statický 
návrh, projektová a dílenská dokumentace. Ocelovou halu tvoří ocelový skelet a pomocná ocelová 
konstrukce střech a stěn. Dále zajistíme rovněž její osazení stěnovými a střešními plášti. 

Nabízíme typy ocelových konstrukcí 

• Rámovou, která se skládá ze šroubovaných rámů. Ty jsou podélně spojeny a vyztuženy, což 
zajišťuje jejich pevnost. Pokud se jedná o větší rozměry ocelové haly, tak je vše jištěno 
kvalitním svařením nosníků. Pokud preferujete velkou světlou výšku, poté je pro vás tato 
rámová konstrukce ideální.  

• Příhradová ocelová konstrukce je o poznání lehčí, než její předchůdkyně, ale vyznačuje se 
vysokou pevností. Na druhou stranu je třeba vzít v úvahu, že příhradový nosník vám zabere 
více volného prostoru.  

Rádi vám pomůžeme zvolit nevhodnější montované haly na klíč, aby odpovídaly vašim představám a 
navíc splnily veškeré podmínky pro vaše podnikatelské záměry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Montované haly mají široké využití a jsou velmi praktické. Lze si zvolit velikost haly, ale rovněž 
materiál, který vám bude nejvíce vyhovovat.  

Betonová	hala	na	klíč	
Pokud potřebujete větší haly, poté je rozumnější zvolit i pevnější konstrukci, kterou nabízí 
železobetonový skelet. Přirozeně pokud stavíme halu na klíč, tak zajistíme nejen betonový skelet, 
ale rovněž provedeme realizaci střešního a stěnového opláštění, které bude poté odpovídat záměru 
vašeho podnikání. Betonová konstrukce se hodí v podstatě na všechny průmyslové haly, prodejní, 
skladové či výrobní prostory. Dokonce není problém ji využít na administrativní činnost. 

Benefity betonové montované haly 

• Ideální pro stavbu velkých hal i budov. 
• Mají vysokou nosnost a rovněž delší životnost. 
• Nechybí jim vysoká pevnost v tlaku. 
• Mají vysokou požární odolnost. 

Pokud si zvolíte betonovou halu, dodáme vám projekt, který bude sloužit k vydání stavebního 
povolení. Dále zrealizujeme výrobu, dopravu materiálu a kompletní montáž. Navíc zajistíme 
kvalifikovaného stavbyvedoucího, aby vše proběhlo v naprostém pořádku. Betonové haly tak budou 
připraveny pro realizaci vašich podnikatelských plánů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Potřebujete rozšířit halu a netušíte jak to udělat, aby vše odpovídalo stanoveným normám? 
Neváhejte nás kontaktovat. Pomůžeme vyřešit vaše problémy.  

Průmyslové	a	výrobní	haly	na	míru	
Montované haly na klíč jsou naší specializací. Je v podstatě jedno, zdali právě začínáte budovat svoji 
podnikatelskou činnost nebo jste úspěšní a potřebujete pouze rozšířit prostory. Velmi vhodným a 
předně efektivním způsobem je možnost výstavby průmyslové nebo výrobní haly s ocelovým nebo 
betonovým skeletem. Samozřejmě o materiálu rozhodne více faktorů, nicméně vám rádi pomůžeme 
zrealizovat vaše zázemí. Není pro nás problém celou halu vystavět, vybudovat vhodné opláštění a 
v konečné fázi jí dát skutečně reprezentativní vzhled, což k vám přivede nové zákazníky. A 
nebudeme si nic nalhávat, že v příjemném prostředí se vám bude i lépe pracovat.  

Velikost	průmyslových	hal	nerozhoduje	
Pro nás je prioritou spokojenost klientů. Tudíž vzhled a celkové rozměry přizpůsobujeme 
požadavkům. 

• Základní podélné moduly dosahují 6 metrů. 
• Rozpony jsou přirozeně vázány na typ použité nosné konstrukce. 
• Výšku si určíte sami podle vašich potřeb. 
• Rovněž nám nedělá problémy vytvořit sklon střešního pláště. 
• Podle typu montované haly zvolíme rámovou nebo příhradovou konstrukci, tak aby bylo vše 

naprosto bezpečné.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Montovanou halu lze využít i na provoz autosalonu. Je pravdou, že musí designově zaujmout, protože 
se bude jednat o reprezentativní stavbu.  

Montovaná	hala	pro	automobily	
Autosalon je tak trochu specifický druh montované haly. Hlavně je to díky tomu, že se nejedná o 
výrobní, ale o prodejní halu. Musí mít správný reprezentativní vzhled, přirozeně prosklená okna, 
která udávají jistý záměr. Zákazníci mohou tak vidět vystavovaná vozidla i v době, kdy je prodejna 
zavřena. Dále součástí autosalonu jsou administrativní místnosti, případně servisní část.  

V současné době je možné postavit montované haly na klíč a tím v podstatě vytvořit jedinečnou 
budovu. Ta může disponovat různými tvary a rozměry. Není problém se rozhodnout mezi ocelovou 
nebo betonovou konstrukcí.  

Haly	pro	autosalony	a	jejich	hlavní	rysy	
• Jedná se o architektonicky zajímavou stavbu s praktickým řešením. 
• Prosklené části, které jsou stěžejní pro získání nových zákazníků a prezentaci autosalonu. 
• Design musí odpovídat realitě a značce.  
• Odpovídající střecha je rovněž důležitou součástí montované haly, stejně tak jako opláštění 

hal. 

Podle potřeby není problém vytvořit autosalon i do patra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V současné době lze využít montovanou halu i na jakýkoliv druh sportu. Je to nesmírně velká výhoda, 
protože lze tak rychle vyřešit volnočasová centra.  

Montované	sportovní	haly		
V dnešní době jsou poměrně velké možnosti, jak podpořit sportovní aktivitu i v nepříznivém počasí. 
Není žádným tajemstvím, že montované haly na klíč jsou efektivním řešením pro každý druh 
sportovní aktivity. Dokonce stranou nezůstává ani bowling, který je tak oblíbený. Nicméně 
montovaná hala na klíč bude odpovídat přesně požadavkům a parametrům sportovní aktivity. 
Naše firma navrhuje tak montované sportovní haly s ocelovou nebo betonovou konstrukcí. 
Případně lze tyto dva prvky různě kombinovat.  

Další	doplňky	
Pokud si zvolí zákazník ocelovou konstrukci, tak mu zajistíme i vhodný odstín. Konstrukci určitě 
doporučíme pozinkovat, čímž se později vyhnete korozi. Betonovou konstrukci není třeba nijak 
vylepšovat. Snad jen doplnit vhodnými výplněmi. Okna, dveře, světlíky, volba vrat a podobně. Vše již 
záleží na vlastní preferenci. Jedno je však jisté. Montované sportovní haly mají nízké provozní 
náklady, delší životnost a celkově lepší užitkové vlastnosti. Takové sportoviště umístěné v ochranné 
hale lze používat po celý rok a rozhodně nepříznivé počasí neovlivní sportovní výkony. Montované 
haly na klíč jsou skutečně ideální i pro sport.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pokud máte zájem o živočišnou výrobu a máte prostory, kde by se dala vystavět ocelová hala, poté 
vám rádi pomůže v realizaci vašeho plánovaného chovu. 

Zemědělské	haly	pro	živočišnou	výrobu	
V současné době je velmi rozšířený velkochov drůbeže. Velké prostory, které jsou různě rozdělené do 
menších sekcí, jsou ideálním místem pro začátečnický chov až po vyspělé kusy. Montované haly na 
klíč se mohou postavit jak s ocelovou, tak betonovou konstrukcí.  

Nicméně ocelové haly jsou rychle vystavěné, mají odpovídající opláštění a samozřejmě i vhodnou 
střechu. Je pravdou, že ani betonové haly nezůstávají pozadu. V podstatě podle potřeby zvolíme 
nejvhodnější možnosti, jelikož je nutné brát ohled především na to, že zvířata budou potřebovat 
specifické parametry.  

Ocelové konstrukce se poté hodí například i pro jízdárnu nebo ustájení koní. Možností, jak využít 
zemědělskou montovanou halu je skutečně mnoho. 

Samozřejmostí je vhodné opláštění, které si lze vybrat podle svých představ, aby vzhled odpovídal 
vašim představám. Přirozeně lze doplnit okny, vraty, případně jinými komponenty, na kterých se 
snadno domluvíme. Důležitá je vaše představa a s její realizací se můžete na nás plně spolehnout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zemědělství se nevztahuje jen na chov zvířat, ale rovněž na rostlinnou výrobu, bez které se 
neobejdeme. I v takovém případě montované haly mnohé vyřeší.  

Montované	haly	pro	rostlinnou	výrobu	
Pokud se věnujete zemědělství, tak rozhodně víte, že je zapotřebí mít prostory, které budou vhodné 
pro chov či ustájení zvířat, pro pěstování a uskladnění rostlinných produktů nebo dokonce je 
potřeba si vytvořit garáž na potřebné zemědělské stroje. 

V každém případě je naprosto ideální řešení, které nabízí montované zemědělské haly.  

• Jsou rychle vystavěné. 
• Můžete si vybrat ocelovou konstrukci, která se dá ošetřit proti korozi. 
• Betonová konstrukce je zase vhodná pro větší zátěž. 
• Případně se můžeme domluvit na jejich kombinaci.  
• Lze zvolit vhodné opláštění a to jak střešní, tak stěnové, aby odpovídalo parametrům a 

přirozeně mělo i pěkný design a praktickou část. 
• Montované haly na klíč lze samozřejmě doplnit okny, dveřmi či vraty. 

Haly	pro	rostlinnou	výrobu	
Montované haly mají široké a praktické využití. Dají se použít jako pěstírna hub, sklady na krmivo či 
seno, v podstatě lze zde mít cokoliv, co potřebujete mít chráněno před povětrnostními 
podmínkami. Také provádíme zastřešení siláží či jiných prostorů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Administrativní zázemí potřebuje každá firma. Může být spojena se skladovou částí, výrobními či 
expedičními prostory. Ideální jsou montované haly na klíč.  

Administrativní	budovy	
Pro tento typ budov jsou naprosto ideální haly, které mají ocelovou konstrukci a samozřejmě 
splňují veškeré paramenty. Je pravdou, že každý může mít jinou představu o montovaných halách na 
klíč, nicméně naše firma umí vytvořit nejen odpovídající podmínky pro takovou práci, ale rovněž 
zajistí, aby hala měla dokonalý reprezentativní vzhled a designově odpovídala představám majitele 
firmy.  

V podstatě se spojením i praktické části, což mohou být sklady nebo expedice, tak lze zajistit 
ucelené prostory a to v podstatě za velmi krátkou dobu. Výstavba montované ocelové haly skutečně 
netrvá dlouho a je efektivní místem pro tuto činnost.  

Zajistíme rychlou stavbu 

• Podle přání umíme dát montované hale správné opláštění, které bude v souladu s firmou a 
podnikatelským záměrem. 

• Na střešní opláštění se můžete plně spolehnout. 
• Díky variabilitě ocelové konstrukce se dají vytvořit prostory a různá propojení podle vaší 

potřeby. 
• Zajistíme dostatečné prosvětlení a členění prostorů, případně prostupů ventilace a podobně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jedním z nejrozšířenějších typů montovaných hal jsou skladové průmyslové haly. Ty se vyrábí podle 
potřeb klientů v různých rozměrech a provedení. 

Skladové	a	logistické	haly	
Naše firma má zkušenosti s návrhy, výrobou i montáží skladových montovaných průmyslových hal. 
Podle potřeby nabízíme ocelové haly, které jsou od příhradových až po rámové provedení. 
V podstatě jsme flexibilní a není problém vytvořit zázemí přesně na míru. Tudíž umístit skladové 
regály nebo systémy, vytvořit odpovídající tvar nebo délku.  Při výrobě montovaných hal na klíč je pro 
nás prioritní konstrukční řešení, architektonický vzhled a samozřejmě i praktičnost objektu, tak aby 
byl klient spokojený.  

Opláštění	podle	vlastního	výběru	
Nabízíme kvalitní střešní a stěnové systémy, které budou splňovat náročné podmínky a poskytnou i 
správný design celé stavbě. Systémy mohou být s tepelnou izolací, nebo lze zvolit i lehčí verze bez 
tepelné izolace. Podle potřeby se můžeme domluvit na prosvětlení jak střešního, tak stěnového 
pláště, případně umístění ventilace, přirozeně dveří, vrat a oken.  

Pro účely skladových hal, kde je potřeba manipulace s těžkými břemeny nebo objemným zbožím, 
není problém vnitřní prostor vybavit mostovými jeřáby.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Většina prodejních a obchodních hal vznikla velmi rychle a není divu, jelikož jejich základem je 
ocelová nebo případně betonová konstrukce.  

Prodejní	a	obchodní	haly	přesně	na	míru	
Montované prodejní a obchodní haly nejsou žádnou specialitou, která vyžaduje náročnou výstavbu. 
Naopak jedná se o efektivní prodejní místa, která běžně navštěvujete po celém světě. Pokud zrovna 
plánujete vybudovat prodejnu či provozovnu, kde budete například prezentovat svoje zboží či stroje, 
tak byste měli pouvažovat o možnosti, která vám přinese jen příjemné benefity. Montované haly na 
klíč jsou efektivním nástrojem, jak zaujmout a rovněž vytvořit pro své zákazníky příjemnou 
atmosféru. 

Montované	haly	jsou	naší	specializací	
Rádi vám pomůže zrealizovat váš nápad a rozhodně nebudete litovat. Navrhneme a postavíme 
praktickou prodejní halu, která bude odpovídat vašim představám. Je třeba se zamyslet, jaké bude 
opláštění, které musí být nejen efektivní, ale rovněž reprezentativní. Tudíž jak je vidět, je nutné dbát 
na vnitřní, tak venkovní vzhled.  

Využití montované ocelové či betonové haly  

• Různé prodejny, například supermarkety. 
• Sportovní potřeby pod jednou střechou. 
• Autosalony s nabídkou značkových vozidel. 
• Prodejny motocyklů s veškerým vybavením. 
• Prodejny nábytku, včetně bytových doplňků. 
• Obchody se zaměřením na hobby nebo zemědělskou techniku. 
• Zahradnictví. 
• Ideální prostory pro showroomy a podobně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Montované haly z oceli nebo betonu sklízí velký úspěch. Mohou se totiž využít pro různé účely, navíc 
vypadají skvěle a jejich výstavba není tak náročná.  

Montované	haly	na	klíč	
Každý má nějaké představy o místě, kde bude provozovat svoji podnikatelskou činnost. Naše firma 
vám ráda navrhne montované haly na klíč, které vás rozhodně nezklamou. Instalujeme i jednotlivé 
dílčí celky, což jsou střešní a stěnové pláště. Není problém vytvořit nosnou nebo pomocnou ocelovou 
konstrukci. Zkrátka vám vytvoříme reprezentativní a praktické zázemí přesně podle vašich potřeb a 
představ. Díky tomu můžeme montované haly doplnit o další vestavby, které umožní spedici. Není 
pro nás problém vytvořit různé tvary nebo délky, případně vyřešit vaše nestandardní požadavky.  

Naše montované haly na klíč využijete jako 

• Prodejny a sklady 
• Administrativní a logistická centra 
• Sportovní haly 
• Zemědělské prostory pro živočišnou nebo rostlinnou výrobu 
• Průmyslové a výrobní prostory 
• Autosalony, servisy, prodejny motocyklů 
• Přístřešky nebo objekty pro různé další speciální účely. 

Střecha	má	další	využití	
Samozřejmostí je výběr konstrukce. Ocelové haly jsou lehčí, než betonové haly, ale není problém 
vyhovět vašim požadavkům. Navíc střešní prostory se u montovaných hal dají využít ještě dalším 
způsobem. Například pro závěsné jeřáby, solární panely a jsou praktické pro údržbu.  

Pokud máte zájem se dozvědět více informací, neváhejte nás kontaktovat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Montované haly jsou poslední dobou velmi žádaným sortimentem, což ani není divu. Jejich rychlá 
výstavba a perfektní zázemí jsou velkým přínosem.  

Montované	haly	mají	mnoho	výhod	
V první řadě vytváříme návrhy, projekty, dodáváme materiál a provádíme výstavbu. Tudíž v podstatě 
vám zrealizujeme montovanou halu od A až do Z. Vy se jen můžete nastěhovat a začít provozovat 
činnost. Na výběr máte ocelové haly, které mají ošetřené díly proti korozi nebo betonové haly, které 
jsou zase pro změnu výhodnější pro těžší výstavbu. Případně lze provést i jejich kombinaci. Vzhledem 
k tomu, že stavíme montované haly na klíč, tak vy přednesete vaše přání a požadavky, my je 
zrealizujeme.  

Proč montované haly? 

• Mají lepší využití prostoru a dají se do nich vytvořit různé přístavby a vestavby. Tím vzniká 
vysoká variabilita. Haly tak jsou pro nejrůznější využití. 

• Vynikají vyšší stabilitou a delší životností. 
• Rychlá výstavba vás nebude brzdit v podnikatelském záměru. 
• Dá se stavět i v zimním období. 
• Nižší finanční náklady, než byste měli u jiných staveb. 
• Možnost použití různých typů plášťů a to jak stěnových, tak střešních. 
• Pokud budete potřebovat, tak není problém osadit jeřábové dráhy. 

Vzhled a rozměry montovaných hal přizpůsobíme vašim požadavkům.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Montované haly s ocelovou nebo betonovou konstrukcí jsou praktické, dají se designově sladit podle 
potřeby zákazníky. Poté z nich jsou z nich pěkné objekty. 

Stěnové	opláštění	montovaných	hal	
Pokud budete mít hotovou konstrukci, tak na řadu přichází stěnové opláštění hal. Je nesmírně 
důležité, jelikož v podstatě bude vytvářet ten nejdůležitější celkový dojem z celého objektu. Naše 
firma nabízí rozličné druhy opláštění podle vlastního výběru klientů. Rozhodně se na nás můžete 
obrátit i s nestandardními požadavky. Do těch se například řadí celoskleněné stěny, které jsou 
typické pro prodejny nebo autosalony.  

Typy stěnových plášťů montovaných hal 

• Polyuretanové panely nebo panely s výplní z minerální vaty, které se mohou pokládat 
vodorovně nebo i svisle. 

• Skládaný plášť bude mít vloženou tepelnou izolaci a z vnější strany pohledový plech, který 
opět bude možno pokládat ve vodorovné nebo svislé podobě. 

• Skládaný plášť může mít vnější pohledovou kazetu. 
• Pokud byste raději keramické obklady, tak rozhodně není problém. 

Vzhled a rozměry montované haly plně přizpůsobíme Vašim požadavkům. Podle potřeby vám 
nainstalujeme sekční nebo rolovací vrata na dálkové ovládání, případně klasiku ocelových 
otevíraných nebo pojízdných vrat. Nainstalujeme světlíky, které mohou být například s hliníkovou 
konstrukcí zasklené polykarbonátovými deskami. Není problém zajistit větrání elektrickým 
pohonem. Zabudovat okna a dveře podle vašich požadavků, klidně mohou být plastové nebo 
hliníkové rámy či velké prosklené stěny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Střecha je vždy stěžejní pro celou stavbu nebo objekt. Funguje jako ochranný a efektivní prvek. 
Rozhodně tomu není nijak ani u montovaných hal.  

Střešní	opláštění	hal	
Vzhledem k tomu, že montované haly na klíč se staví velmi rychle, tak ani na střechu nebude majitel 
dlouho čekat. Díky montovanému způsobu ocelové nebo betonové konstrukce je opláštění střechy 
hotové během chvíle. Nemusíte mít obavy, protože i na tuto střechu se dá plně spolehnout ve všech 
směrech a ještě bude jistým přínosem.  

Nejčastěji používané typy střešních plášťů 

• Systém bez vaznic je v podstatě střešní plášť s nosným plechem, parotěsnou zábranou a 
přirozeně tepelnou izolací. Ta se skládá z polystyrenu a minerální vaty. Na horní vrstvu se 
můžete plně spolehnout, je z hydroizolace. 

• Vaznicový systém tvoří polyuretanové panely nebo panely s výplní z minerální vaty. 

Nezapomínáme ani na doplňky, které zákazník může požadovat. Světlíky, hromosvody, okapy, ale i 
solární panely. Skrze panely lze zajistit ohřev vody.  

Různé	typy	střech		
V tomto případě se spíše bude jednat o to, co v podstatě klient zde bude provozovat za činnost. 
Podle toho doporučíme nejvhodnější typ střechy. Ta může být sedlová, plochá nebo pultová. 
Vybereme to nejlepší pro vaši spokojenost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Každý zákazník má právo si vybrat odpovídající produkty a platí to i s realizací montované haly. Rádi 
vám pomůže s výstavbou i řešením nestandartních situací. 

Nosná	ocelová	konstrukce	
Dodáváme montované haly na klíč podle požadavků zákazníka a přesněji i podle předmětu 
podnikání, který se zde bude provádět. Vybrat si lze výstavbu betonové haly nebo ocelové haly, která 
poskytuje ještě další možnosti. 

• Příhradová konstrukce – zde jsou příčné vazby skeletu tvořeny vetknutými sloupy s 
příhradovými vazníky. Nedá se jí upřít velmi estetický vzhled. Používají se kvalitní uzavřené 
profily a také je zde snadný rozvod instalací, případně dalších rozvodů. 

• Rámová konstrukce – skelet je tvořen kloubově uloženými rámy. Tento typ konstrukce je 
vhodný pro objekty, které mají větší rozpětí, což mohou být například sportovní haly.  

Opláštění	hal	
Pokud jsou hotové ocelové konstrukce, tak se přistoupí k opláštění hal, které samozřejmě je 
vytvořeno opět podle požadavků zákazníka. Je zcela jasné, že každá montovaná hala má jiný účel a 
tudíž musí získat jedinečný vzhled pro dané zaměření. Jinak musí vypadat haly pro autosalony a 
úplně jiný vzhled budou mít zemědělské stavby nebo sportovní haly.  

Rádi vám pomůžeme s jakoukoliv zakázkou a realizací montované haly.  

 


