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KOMPLEXNÍ REALIZACE HALOVÝCH SYSTÉMŮ S OCELOVOU KONSTRUKCÍ NA KLÍČ
Komplexní realizace halových systémů v partnerství Strojírny a stavby Třinec, a.s. jako generálního dodavatele
projektu a Promstal engineering, s.r.o. jako hlavního inženýra projektu. Projekt zahrnuje návrh, výrobu a montáž
halových systémů včetně realizace přidružených technologií.

Pro zpracování relevantní nabídky dle Vašich požadavků uveďte do poptávky informace týkající se stavby v oblastech:
Základní požadavky
 Účel využití haly
 Rozměry a dispozice haly
 Soupis specifických požadavků na parametry haly
(např. světlá výška haly, specifikace výplní otvorů,
požadavek na osvětlení a podobně)
 Popis použité technologie
 Režim provozu haly (celoroční, celodenní, apod.)
 Předpokládaný počet uživatelů

Oblasti realizace halových systémů
s ocelovou konstrukcí na klíč:







Výrobní haly
Skladové haly
Zemědělské objekty
Sportovní haly
Administrativní budovy
Speciální objekty

Ocelová konstrukce

Stavební práce

Projekt

INDIVIDUÁLNÍ STAVBY
Objekty jsou vyráběné vč. speciálních
technologických konstrukcí, lávek, plošin,
jeřábů apod.

Elektro

Manipulační
technika

Komunikace
a terénní úpravy

Prosvětlení střechy
;

Okna

Opláštění střechy

;

Opláštění stěn

;

Nosná ocelová konstrukce

Podmínky místa instalace
 Předpokládaná lokalita umístění stavby
+návrh od
 Geologické podmínky v místě stavby
 Existence stávajících inženýrských sítí
 Existence stávajícího napojení na dopravní infrastrukturu
 Existence mimořádných podmínek v místě instalace
(hluk, emise, záplavy, břemena, apod.)
Vytápění a TUV





Nabídka halových systémů na klíč obsahuje:
 Zpracování projektové dokumentace ve všech stupních
včetně architektonického a dispozičního řešení
 Zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení
 Ocelová konstrukce objektu včetně opláštění
 Spodní stavba a související inženýrské sítě
 Komunikace, terénní a sadové úpravy
 Veškerá zařízení spojená se zásobováním teplem,
elektřinou,
pitnou a užitkovou vodou s odváděním odpadních vod
 Systém požárního zabezpečení, inteligentního řízení
budovy, s monitoringem všech procesů
 Zařízení pro manipulaci s břemeny
 Inženýrská činnost

Žlaby, svody

Vrata

Požadavek na technologickou potřebu tepla v rámci
účelu a využití haly
Existence specifických teplotních omezení z pohledu účelu
využití haly
Specifikace hygienického zázemí pro uživatele
Specifikace výstavních, skladových, kancelářských
a jiných prostor, pokud jsou zvažovány

Elektro
 Požadavek na provoz haly v případě výpadku elektřiny
 Předpokládaná napěťová hladina hlavních zařízení
 Specifikace vyšších nároků na osvětlenost částí prostoru haly
 Existence požadavku na instalaci bezpečnostního
kamerového systému

;

;

Paždíky

;

Základové konstrukce

;

Vaznice

;

Vaši poptávku a detailní informace o technických a ekonomických atributech halových systémů na klíč
jsme s Vámi připraveni osobně projednat.

Jeřábová technika

Požární ochrana a bezpečnost
 Specifikace požadované požární odolnosti ocelové
konstrukce haly
 Specifikace požadovaných požárních úseků z pohledu účelu
haly (požární úseky vyplývající z existence energetických
technologií navrhne zhotovitel)
 Specifikace požadavků na konstrukci z hlediska bezpečnosti
stavby (proti-výbušná a demoliční
opatření, zvláštní požadavky na statiku stavby
a jejich jednotlivých částí)

Po schválení finální nabídky a uzavření smlouvy o dílo zpracujeme projektovou dokumentaci, provedeme vlastní
realizaci díla včetně periferií a komplexního servisu inženýringu.
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