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Výrobní 
a logistické haly

Assembly 
and Logistic Halls

Rok výstavby: 2003

Popis: Rámový skelet administrativní budovy a příhradová
konstrukce skladové haly.

Kompletní dodávka včetně realizační,výrobní a montážní
dokumentace ocelové konstrukce. Montáž opláštění.

Structure built in 2003

Description: The frame skeleton of office building and lattice
structure of storehouse.

General supply and assembly inc. detail design, workshop
and assembly drawings. Assembly of cladding.

Lego Kladno
Rok výstavby: 2001

Popis: Veškeré ocelové konstrukce v areálu
výrobních hal a administrativních budov.

Realizační,výrobní a montážní dokumentace
ocelové konstrukce.

Structure built in 2001

Description: All steel structures in area 
of production halls and office buildings.

Detail design, workshop and assembly
drawings of steel structures.

EPCOS Šumperk



OCELOVÁ KONSTRUKCE

Rok dokončení stavby: 1999

Popis: Hala svařovny a karosárny – ocelová příhradová
konstrukce střechy na všesměrně vetknutých sloupech.

Projekt, částečná výrobní dokumentace.

STEEL STRUCTURE

Structure built in 1999

Description: Hall of the welding shop and car body 
– truss structure of the roof on two side fixed columns.

Design, workshop drawings (part).

VW Bratislava

Rok výstavby: 2002

Popis: Ocelová příhradová konstrukce montážních hal 72 x 80 m.

Kompletní dodávka a montáž ocelových konstrukcí včetně
realizační,výrobní a montážní dokumentace.

Structure built in: 2002

Description: Steel lattice structure of the assembly halls with
area 72 x 80 m. 

General supply and assembly of the steel structure inc. detail
design, workshop and assembly drawings.

Rok výstavby: 2001

Popis: Ocelová plnostěnná rámová konstrukce
skladových a montážních hal v logistickém centru.

Kompletní dodávka a montáž ocelových konstrukcí včetně
výrobní a montážní dokumentace.

Structure built in 2001

Description: Steel frame structure of the storing
and assembly halls in the logistic centre.

General supply and assembly of the steel structure 
inc. workshop and assembly drawings.

Siemens Mohelnice Rudná – haly 13, 14, 15
Rudná – Halls 13, 14, 15


