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Výstavba potravinářských provozů, chladíren, mrazíren a hal

Dveřní a vratové systémy

25 let zkušeností s výstavbou potravinářských provozů

Společnost SMOLA KONSTRUKCE s. r. o. zahájila svou činnost 

v roce 1996.

Díky své schopnosti řešit problematiku výstavby potravinářských 

provozů komplexně, s důrazem na kvalitu komponentů, montáž, 

servis a specifické požadavky širokého spektra zákazníků, patří 

od samotného vzniku ke špičce ve svém oboru.

Krátká doba výstavby, dlouhá životnost, kvalita, odborná 

montáž a servis, optimální poměr ceny k výkonu a ekologická 

nezávadnost, tak lze shrnout požadavky, které dnes určují 

výstavbu potravinářských provozů a jsou samozřejmostí každé 

realizace společnosti  SMOLA KONSTRUKCE.

SMOLA KONSTRUKCE – 25 let zkušeností s výstavbou potravinářských provozů

Provádíme dodávku a montáž jak jednotlivých komponentů 

a malých boxů, tak i realizaci kompletních potravinářských 

provozů, výrobních hal, skladových a logistických areálů 

včetně příjmových a expedičních míst.

Spektrum nabídky naší společnosti zahrnuje následující teplotní 

režimy: 

hluboké a šokové zamrazování -40°C (šokové zmrazovací 

tunely),

skladovací mrazírny, mrazící boxy 0°C až -30°C

chladírny, zpracovny, chladící boxy 0°C až +8°C

temperované místnosti a přípravny +10°C až +12°C

provozní, výrobní a technologické prostory +15°C a vyšší
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SMOLA KONSTRUKCE
Více než 25 let zkušeností s výstavbou 
potravinářských provozů

SMOLA KONSTRUKCE realizuje již 25 let pro své zákazníky ná-

ročné projekty doma i v zahraničí. Při výstavbě potravinářských 

provozů, chladíren, mrazíren a  průmyslových hal je vedoucí fir-

mou v oboru na trhu. Profesionálně projektuje, kvalitně a v termínu 

realizuje zakázky, zajišťuje odborný servis a poradenství. Patří ke 

špičce ve svém oboru.

Krátká doba výstavby, dlouhá životnost, kvalita, odborná montáž 

a servis, optimální poměr ceny k výkonu a ekologická nezávad-

nost, tak lze shrnout požadavky, které dnes určují výstavbu potra-

vinářských provozů a jsou samozřejmostí každé realizace společ-

nosti SMOLA KONSTRUKCE.

SMOLA KONSTRUKCE výhradně zastupuje a  spolupracuje 

s předními evropskými výrobci. Provádí jednak realizace komplet-

ních potravinářských provozů, výrobních hal, skladových a logis-

tických areálů včetně příjmových a expedičních míst, tak i dodáv-

ky a montáže jednotlivých komponentů a malých boxů. 

Spektrum nabídky SMOLA KONSTRUKCE zahrnuje 

následující teplotní režimy:

 hluboké a šokové zamrazování –40 °C 

 (šokové zmrazovací tunely)

 skladovací mrazírny

 mrazící boxy 0 °C až –30 °C 

 chladírny

 zpracovny

 chladící boxy 0 °C až +8 °C

 temperované místnosti a přípravny 

 +10 °C až +12 °C 

 provozní, výrobní a technologické prostory 

 +15 °C a vyšší
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Více než 25 let zkušeností s výstavbou potravinářských provozů

PORADENSTVÍ
Osobní a přátelské

VZORKOVNA
Jednodušší rozhodování

PŘÍPRAVA ZAKÁZEK A VÝROBY
Vysoce profesionální

REALIZACE ZAKÁZEK & VÝROBA
Krátké dodací lhůty, garantované termíny

SMOLA KONSTRUKCE
Jsme tu vždy pro Vás!

Stejně individuální, jako každé technické řešení, je i poradenství

– telefonicky nebo rovněž osobně přímo na místě, když je napří-

klad montážní situace nejasná. Abyste získali přehled, provedou 

odborníci společnosti SMOLA KONSTRUKCE každého zákazníka 

velmi pestrým programem až ke správnému technickému řešení.

Důležitou pomoc při výběru jednotlivých komponentů a  techno-

logických celků představuje rozsáhlá vzorkovna dveří, vrat, oken, 

sendvičových panelů a  ostatních komponentů umístěná v  sídle 

společnosti SMOLA KONSTRUKCE.

Rádi Vás zde uvítáme!

Přípravu zakázek a výroby včetně projektování provádíme vlastní-

mi kapacitami, našimi zkušenými odborníky.

Samozřejmostí je zpracování projektové a výrobní dokumentace 

a naše spolupráce s projektanty a architekty.

Vaši individuální nabídku obdržíte obratem!

Společnost SMOLA KONSTRUKCE provádí kompletní realizace 

zakázek, dodávky a  montáže potravinářských provozů, chladí-

ren, mrazíren a  hal vlastními montážními kapacitami na vysoké 

odborné úrovni pod vedením zkušených stavbyvedoucích na ja-

kémkoliv místě určení. Garantujeme samozřejmě 100% dodržová-

ní termínů. Samozřejmostí je u nás i přímý prodej jednotlivých námi 

nabízených komponentů.

Telefonicky jsme Vám kdykoliv k  dispozici, pokud máte dotazy, 

přání a podněty.

Stačí zavolat na číslo +420 257 941 118, kde zastihnete Vaši 

kompetentní kontaktní osobu.

Nebo se informujte na e-mailu: info@smolakonstrukce.cz

Více info na www.smolakonstrukce.cz
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SERVIS & ÚDRŽBA
Spolehlivost garantována

ATESTY A ZKOUŠKY
Úspìšnì provedené

CHLADÍRNY, MRAZÍRNY, 
VÝROBNÍ HALY A PROVOZNÍ SKLADY
Široké uplatnìní

SMOLA KONSTRUKCE provádí pro své zákazníky údržbu a servis 

veškerých dodávaných komponentů a technologických celků. Dle  

naléhavosti situace jsme schopni být na místě ve velmi krátké lhůtě.

Naše servisní vozidla jsou plně vybavena veškerou potřebnou 

technikou a naši zkušení servisní technici jsou pravidelně proško-

lováni tak, že většina závad může být odstraněna přímo na místě. 

Pravidelný servis a údržba výrazně prodlužuje životnost jednotli-

vých komponentů a zároveň předchází poruchovým stavům.

Veškeré naše systémy splňují přísné evropské normy ze všech hledi-

sek: bezpečnost provozu, kvalita materiálů a hygienické požadavky.

Chladírny, mrazírny, výrobní haly a provozní sklady pro 

potravinářský průmysl mají své uplatnění:

 ve výrobních podnicích jako jsou masokombináty, masné 

 výroby, řeznictví, pekárny, cukrárny, mlékárny, sýrárny, pivovary atd.

 v hypermarketech, supermarketech, prodejnách, hotelích, 

 restauracích, závodních stravovnách, nemocnicích

 ve velkých centrálních skladech a logistických centrech
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Dveřní a vratové systémy

25 let zkušeností s výstavbou potravinářských provozů

Atesty a zkoušky - úspìšnì provedené
Veškeré naše systémy splňují přísné evropské normy ze všech 

hledisek: bezpečnost provozu, kvalita materiálů 

a hygienické požadavky.

Servis, údržba - nejlepší péèe

SMOLA KONSTRUKCE provádí záruční i pozáruční servis 

veškerých dodávaných komponentů a technologických celků.

Nezávisle na tom, zda jde o záruční servis nebo o údržbu a 

opravy – společnost SMOLA KONSTRUKCE pomůže rychle a 

bez komplikací, kdykoliv je to potřebné. Samozřejmě i v rámci 

smluv o údržbě.

Chladírny, mrazírny, výrobní haly 
a provozní sklady - široké uplatnìní

Chladírny, mrazírny, výrobní haly a provozní sklady pro 

potravinářský průmysl mají své uplatnění:

 ve výrobních podnicích jako jsou masokombináty, masné 

výroby, řeznictví, mlékárny, sýrárny, pivovary atd.

 v hypermarketech, supermarketech, prodejnách, hotelích, 

restauracích, závodních stravovnách, nemocnicích

 ve velkých centrálních skladech a logistických centrech

• sendvičové izolační panely (z PUR nebo minerální výplní)
– stěnové, stropní a střešní

• chladírny a mrazírny z PUR panelů nebo konvenčním způsobem
vč. technologie

• střešní a obvodové pláště hal z PUR nebo minerálních panelů
• chladírenské, mrazírenské dveře a vrata – otočné, posuvné,

zdvižné, silově poháněné
• protipožární a mrazírenské-protipožární dveře – otočné, posuvné
• kyvné dveře, PVC dveřní závěsy, izolační okna
• sekční, rolovací a rychloběžná vrata, těsnící límce, vyrovnávací můstky
• ochranné prvky – oblouky, sloupky, mantinely, nerezové ochrany hran
• nerezové podlahové odvodňovací systémy – žlaby a vpusti
• průmyslové podlahy – betonové, lité, syntetické a podlahové dlažby 

Výstavba chladíren, mrazíren, hal
a potravinářských provozů

Dveřní a vratové systémy

Chladírny, mrazírny, výrobní haly a provozní sklady pro potravinářský průmysl mají své uplatnění:

Komponenty: Zastoupení výrobců:

cool it izolační dveře

ROMA izolační sendvičové panely 

Hörmann nakládací technika

ČESKÁ REPUBLIKA 

Algida Krnov
mrazírny

Aroco aromatické látky
chladírny aromatických látek

Aspius Řitka výrobní hala masné výroby 
opláštění, střecha, mrazírny, chladírny,
chladírenské, mrazírenské a provozní dveře

Bivoj Opava
chladírny, sušárny salámů, chladírenské
a kyvné dveře

C.I.P.A. Praha
chladírny 

Cutisin Jilemnice
chladírenská silově poháněná vrata
a doprovodné stavební úpravy

Danone Benešov 
expediční rampa 

Globus hypermarkety 
Praha-Centrum Černý Most, Pardubice,
Praha-Zličín, Chomutov, Opava, Praha-Čakovice, 
Olomouc, Ústí n. L, Plzeň, Liberec, Karlovy Vary 
chladírny, mrazírny, chladírenské, mrazírenské, 
provozní a protipožární dveře, průmyslové 
podlahy, obklady a dlažby, nerezové podlahové 
odtokové systémy, ochranné prvky 
 
HAMÉ Babice 
střešní a stěnové PUR panely pro opláštění hal 

Hrobský 
mrazírenské dveře

Hypernova hypermarkety 
Brno-Modřice, Praha-Průhonice, Liberec,
Ostrava, Pardubice, Praha-Jinonice
nerezové podlahové odtokové systémy,
provozní dveře, ochranné prvky 

Intergal Vrchovina 
chladírenský reexpediční sklad
včetně stavebních úprav 

Kaufland prodejny 
chladírny a mrazírny, dodávky chladírenských
a mrazírenských dveří

KFC řetězce kuřecích specialit celá ČR 
chladící a mrazící boxy 

Korda a spol. Bílá Třemešná
rekonstrukce potravinářského provozu

Lahůdky Cajthaml
ochranné prvky

LE&CO - Ing. Jiří LENC, Horní Jirčany
výrobní haly masné výroby - generální dodavatel 

Lekkerland
velkokapacitní chladírenské a mrazírenské 
sklady

Lonza Kouřim
opláštění – odhlučnění provozu 

Masarykova Universita Brno
chladící boxy

Masokombinát Martinov 
reexpediční sklady v Praze 

Menza Praha-Strahov 
chladírny a mrazírny 

Mlékárna Polná, Mlékárna Kyjov 
velkokapacitní chladírny a dozrávárny sýrů 
Mlékárna Hodonín
chladírenské, provozní a kyvné dveře

Novoměstský pivovar
chladírny na pivo

Penny market
servis a opravy dveří a vrat
Drůbežářský závod Klatovy
servis a opravy dveří a vrat

REWE Jirny u Prahy 
logistický skladový areál

Řeznictví Švéda Břeclav
konzervárna – generální dodavatel

Schneider Plzeń – masokombinát
chladírenské, mrazírenské a kyvné dveře

Smíchovské uzeniny - František Kratochvíl,
Praha-Smíchov 
výrobní hala masné výroby – generální
dodavatel 

Sušické uzeniny
montáž chladírenských a provozních dveří
 
Tivall CZ výrobní hala vegetariánských potravin
chladírenské, mrazírenské, provozní
a protipožární dveře

Wastech nakládání s odpady
chladírny odpadového materiálu

Xaverov Drůbežářský závod Libuš 
rekonstrukce příjmové a expediční rampy - 
generální dodavatel 

Xaverov Drůbežářský závod Libuš 
rekonstrukce mrazícího tunelu HOLIMA
- generální dodavatel

Zoologická zahrada v Praze 
chladírny a mrazírny 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Hrádok Lučenec masokombinát 
chladírenské, mrazírenské, provozní a speciální 
dveře a vrata, ochranné prvky

Hypernova Košice hypermarket 
nerezové podlahové odtokové systémy,
ochranné prvky

Jakub Ilavský Trenčín výrobní hala masné výroby 
mrazírny, chladírenské, mrazírenské, provozní 
a speciální dveře, ochranné prvky 

OR-LI Liptovský Hrádok
výrobní hala masné výroby 
chladírenské, provozní dveře, rolovací vrata, 
ochranné prvky 

Svaman Myjava masokombinát
chladírny, mrazírny, opláštění, střecha, 
chladírenské, mrazírenské, provozní a speciální 
dveře a vrata, ochranné prvky, rolovací vrata
a těsnící límce

Tatranská mliekareň Kežmarok sýrárna
chladírenské, provozní, protipožární a kyvné dveře 

TAURIS Dunajská Streda
rekonstrukce masokombinátu 
chladírenské, mrazírenské, provozní a speciální 
dveře a vrata, ochranné prvky

TAURIS Rimavská Sobota masokombinát 
chladírenské, mrazírenské, provozní a speciální 
dveře a vrata, ochranné prvky

RAKOUSKO
Lekkerland
chladírenské sklady

NĚMECKO
Lekkerland
chladírenské sklady

MAĎARSKO
Lekkerland
chladírenské sklady

FRANCIE
La Renovation
dodávky materiálů pro stavbu chladíren

Chladící a mrazící boxy pro hotely, restaurace, menzy, výrobny a zpracovny masa a potravin.

REFERENČNÍ LIST 1996 – 2008

• sendvičové izolační panely (z PUR nebo minerální výplní)
– stěnové, stropní a střešní

• chladírny a mrazírny z PUR panelů nebo konvenčním způsobem
vč. technologie

• střešní a obvodové pláště hal z PUR nebo minerálních panelů
• chladírenské, mrazírenské dveře a vrata – otočné, posuvné,

zdvižné, silově poháněné
• protipožární a mrazírenské-protipožární dveře – otočné, posuvné
• kyvné dveře, PVC dveřní závěsy, izolační okna
• sekční, rolovací a rychloběžná vrata, těsnící límce, vyrovnávací můstky
• ochranné prvky – oblouky, sloupky, mantinely, nerezové ochrany hran
• nerezové podlahové odvodňovací systémy – žlaby a vpusti
• průmyslové podlahy – betonové, lité, syntetické a podlahové dlažby 
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Chladírny, mrazírny, výrobní haly a provozní sklady pro potravinářský průmysl mají své uplatnění:

Komponenty: Zastoupení výrobců:

cool it izolační dveře

ROMA izolační sendvičové panely 

Hörmann nakládací technika

ČESKÁ REPUBLIKA 

Algida Krnov
mrazírny

Aroco aromatické látky
chladírny aromatických látek

Aspius Řitka výrobní hala masné výroby 
opláštění, střecha, mrazírny, chladírny,
chladírenské, mrazírenské a provozní dveře

Bivoj Opava
chladírny, sušárny salámů, chladírenské
a kyvné dveře

C.I.P.A. Praha
chladírny 

Cutisin Jilemnice
chladírenská silově poháněná vrata
a doprovodné stavební úpravy

Danone Benešov 
expediční rampa 

Globus hypermarkety 
Praha-Centrum Černý Most, Pardubice,
Praha-Zličín, Chomutov, Opava, Praha-Čakovice, 
Olomouc, Ústí n. L, Plzeň, Liberec, Karlovy Vary 
chladírny, mrazírny, chladírenské, mrazírenské, 
provozní a protipožární dveře, průmyslové 
podlahy, obklady a dlažby, nerezové podlahové 
odtokové systémy, ochranné prvky 
 
HAMÉ Babice 
střešní a stěnové PUR panely pro opláštění hal 

Hrobský 
mrazírenské dveře

Hypernova hypermarkety 
Brno-Modřice, Praha-Průhonice, Liberec,
Ostrava, Pardubice, Praha-Jinonice
nerezové podlahové odtokové systémy,
provozní dveře, ochranné prvky 

Intergal Vrchovina 
chladírenský reexpediční sklad
včetně stavebních úprav 

Kaufland prodejny 
chladírny a mrazírny, dodávky chladírenských
a mrazírenských dveří

KFC řetězce kuřecích specialit celá ČR 
chladící a mrazící boxy 

Korda a spol. Bílá Třemešná
rekonstrukce potravinářského provozu

Lahůdky Cajthaml
ochranné prvky

LE&CO - Ing. Jiří LENC, Horní Jirčany
výrobní haly masné výroby - generální dodavatel 

Lekkerland
velkokapacitní chladírenské a mrazírenské 
sklady

Lonza Kouřim
opláštění – odhlučnění provozu 

Masarykova Universita Brno
chladící boxy

Masokombinát Martinov 
reexpediční sklady v Praze 

Menza Praha-Strahov 
chladírny a mrazírny 

Mlékárna Polná, Mlékárna Kyjov 
velkokapacitní chladírny a dozrávárny sýrů 
Mlékárna Hodonín
chladírenské, provozní a kyvné dveře

Novoměstský pivovar
chladírny na pivo

Penny market
servis a opravy dveří a vrat
Drůbežářský závod Klatovy
servis a opravy dveří a vrat

REWE Jirny u Prahy 
logistický skladový areál

Řeznictví Švéda Břeclav
konzervárna – generální dodavatel

Schneider Plzeń – masokombinát
chladírenské, mrazírenské a kyvné dveře

Smíchovské uzeniny - František Kratochvíl,
Praha-Smíchov 
výrobní hala masné výroby – generální
dodavatel 

Sušické uzeniny
montáž chladírenských a provozních dveří
 
Tivall CZ výrobní hala vegetariánských potravin
chladírenské, mrazírenské, provozní
a protipožární dveře

Wastech nakládání s odpady
chladírny odpadového materiálu

Xaverov Drůbežářský závod Libuš 
rekonstrukce příjmové a expediční rampy - 
generální dodavatel 

Xaverov Drůbežářský závod Libuš 
rekonstrukce mrazícího tunelu HOLIMA
- generální dodavatel

Zoologická zahrada v Praze 
chladírny a mrazírny 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Hrádok Lučenec masokombinát 
chladírenské, mrazírenské, provozní a speciální 
dveře a vrata, ochranné prvky

Hypernova Košice hypermarket 
nerezové podlahové odtokové systémy,
ochranné prvky

Jakub Ilavský Trenčín výrobní hala masné výroby 
mrazírny, chladírenské, mrazírenské, provozní 
a speciální dveře, ochranné prvky 

OR-LI Liptovský Hrádok
výrobní hala masné výroby 
chladírenské, provozní dveře, rolovací vrata, 
ochranné prvky 

Svaman Myjava masokombinát
chladírny, mrazírny, opláštění, střecha, 
chladírenské, mrazírenské, provozní a speciální 
dveře a vrata, ochranné prvky, rolovací vrata
a těsnící límce

Tatranská mliekareň Kežmarok sýrárna
chladírenské, provozní, protipožární a kyvné dveře 

TAURIS Dunajská Streda
rekonstrukce masokombinátu 
chladírenské, mrazírenské, provozní a speciální 
dveře a vrata, ochranné prvky

TAURIS Rimavská Sobota masokombinát 
chladírenské, mrazírenské, provozní a speciální 
dveře a vrata, ochranné prvky

RAKOUSKO
Lekkerland
chladírenské sklady

NĚMECKO
Lekkerland
chladírenské sklady

MAĎARSKO
Lekkerland
chladírenské sklady

FRANCIE
La Renovation
dodávky materiálů pro stavbu chladíren

Chladící a mrazící boxy pro hotely, restaurace, menzy, výrobny a zpracovny masa a potravin.

REFERENČNÍ LIST 1996 – 2008
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Výstavba potravinářských provozů, chladíren, mrazíren a hal

Dveřní a vratové systémy

25 let zkušeností s výstavbou potravinářských provozů

Komponenty:
 sekční, rolovací a rychloběžná vrata, těsnící límce,  
 vyrovnávací můstky viz náš samostatný  katalog „Nakládací  
 technika“

 systémová okna pro sendvičovou stavební technologii viz  
 náš samostatný katalog „Okna“

 garážová vrata – sekční, rolovací, roletové,  domovní  
 a interierové dveře viz náš samostatný katalog „Garážová  
 vrata, domovní dveře“

 nerezové podlahové odvodňovací systémy – žlaby, vpusti,  
 revizní otvory, odlučovače tuků viz náš samostatný katalog  
 „Odvodňovací systémy“

 ochranné prvky – oblouky, sloupky, mantinely, sokly,  
 nerezové ochrany hran

 PVC lamelové závěsy, podpodlahové vyhřívání mrazíren  
 proti promrznutí podloží, ventily pro vyrovnání tlaku pro  
 chladírny a mrazírny

 průmyslové podlahy – ŽB desky se vsypovou technologií  
 Panbex F2, speciální podlahy např. UCRETE nebo MONILE  
 určené výhradně do potravinářských provozů, lité podlahy, 
 syntetické a podlahové dlažby

 sendvičové izolační panely s PUR nebo minerálním jádrem   
 – stěnové, stropní, střešní viz naše technické listy a katalogy  
 „Sendvičové panely“

 chladírny, mrazírny, chladící a mrazící boxy  z PUR panelů  
 „na míru“ vč. chladící technologie a podlahy

 chladírny, mrazírny konvenčním způsobem - zdivo, parotěsná  
 zábrana,  tepelná izolace, obklad, dlažba  vč. chladící  
 technologie a podlahy

 chladící technologie – chladící a mrazící agregáty,  
 výparníky, registrace teplot, příslušenství

 obvodové a střešní pláště provozů a hal z PUR nebo  
 minerálních sendvičových panelů vč. střešních odvodňova- 
 cích systémů viz naše technické listy a katalogy  „Sendvičové  
 panely“

 chladírenské, mrazírenské, provozní dveře a vrata – otočné,  
 posuvné, kyvné, zdvižné, silově poháněné viz náš samostatný  
 katalog  „Dveřní a vratové systémy“ 

 požární dveře pro chladírny, mrazírny a provozní prostory –  
 otočné, posuvné, silově poháněné viz náš samostatný  
 katalog „Dveřní a vratové systémy“

Výstavba potravinářských provozů, chladíren, mrazíren a hal 

Dveřní a vratové systémy

Více než 25 let zkušeností s výstavbou potravinářských provozů

KOMPONENTY

 sendvičové izolační panely s PUR nebo minerálním jádrem – 
 stěnové, stropní, střešní / viz naše technické listy a katalogy
	 SENDVIČOVÉ	PANELY

 chladírny, mrazírny, chladící a mrazící boxy z PUR panelů
 „na míru“ vč. chladící technologie a podlahy

 chladírny, mrazírny konvenčním způsobem – zdivo, 
 parotěsná zábrana, tepelná izolace, obklad, dlažba 
 vč. chladící technologie a podlahy

 chladící technologie – chladící a mrazící agregáty, 
 výparníky, registrace teplot, příslušenství

 obvodové a střešní pláště provozů a hal z PUR 
 nebo minerálních sendvičových panelů vč. střešních 
 odvodňovacích systémů / viz naše technické listy 
 a katalogy SENDVIČOVÉ	PANELY

 chladírenské, mrazírenské, provozní dveře a vrata – otočné, 
 posuvné, kyvné, zdvižné, silově poháněné / viz náš 
 samostatný katalog DVEŘNÍ	A	VRATOVÉ	SYSTÉMY

 požární dveře pro chladírny, mrazírny a provozní prostory – 
 otočné, posuvné, silově poháněné / viz náš samostatný 
 katalog DVEŘNÍ	A	VRATOVÉ	SYSTÉMY

 sekční, rolovací a rychloběžná vrata, těsnící límce, 
 vyrovnávací můstky / viz náš samostatný katalog 
	 NAKLÁDACÍ	TECHNIKA

 systémová okna pro sendvičovou stavební technologii / 
 viz náš samostatný katalog OKNA

 garážová vrata – sekční, rolovací, roletové, domovní 
 a interierové dveře / viz náš samostatný katalog
	 GARÁŽOVÁ	VRATA,	DOMOVNÍ	DVEŘE

 nerezové podlahové odvodňovací systémy – žlaby, vpusti, 
 revizní otvory, odlučovače tuků / viz náš samostatný katalog
	 ODVODŇOVACÍ	SYSTÉMY

 ochranné prvky – oblouky, sloupky, mantinely, sokly, 
 nerezové ochrany hran

 PVC lamelové závěsy, podpodlahové vyhřívání mrazíren 
 proti promrznutí podloží, ventily pro vyrovnání tlaku pro 
 chladírny a mrazírny

 průmyslové podlahy – ŽB desky se vsypovou technologií 
 Panbex F2, speciální podlahy např. UCRETE nebo MONILE 
 určené výhradně do potravinářských provozů, lité podlahy, 
 syntetické a podlahové dlažby
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Výstavba potravinářských provozů, chladíren, mrazíren a hal 

Dveřní a vratové systémy

Více než 25 let zkušeností s výstavbou potravinářských provozů

NAŠI PARTNEŘI

Cool it
chladírenské, mrazírenské, provozní dveře a vrata
požární dveře pro chladírny, mrazírny a provozní prostory

ROMA
sendvičové panely s PUR nebo minerálním jádrem chladící 
a mrazící boxy

FREVA Sandwichsysteme
sendvičové PUR panely se sklolaminátovou (GFK) povrchovou 
úpravou , renovační panely a desky

FECH-JET-SYSTEM
systémová okna a dveře do sendvičových panelů

VITEC
VIP, VIS izolace, VIP panely vakuované tepelně izolační materiály

SINOP, BITZER, LU-VE
chladící zařízení

ACO
odvodňovací nerez podlahové systémy

HÖRMANN
sekční, rolovací a rychloběžná vrata, těsnící límce, vyrovnávací 
můstky, garážová vrata, domovní a interiérové dveře

HSE – stavební elementy
dveře, zárubně, protipožární uzávěry
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Výstavba potravinářských provozů, chladíren, mrazíren a hal

Dveřní a vratové systémy

20 let zkušeností s výstavbou potravinářských provozů

REFERENČNÍ LIST 1996 – 2015

ČESKÁ REPUBLIKA 

ADITIVA CZ Rudná u Prahy
hygienické provozy na výrobu léků vč. výplní otvorů (okno, dveře)

Algida Krnov (Zvoska Krnov)
skladovací mrazírny, dostavba chladíren, servisní činnost

Aroco aromatické látky
chladírny aromatických látek

Aspius Řitka  výrobní hala masné výroby 
opláštění, střecha, mrazírny, chladírny, chladírenské, mrazírenské a provozní dveře

AUTO ŠKODA Mladá Boleslav
zkušební komora

Bivoj Opava
chladírny, sušárny salámů, chladírenské a kyvné dveře, ochranné prvky

C.I.P.A. Praha  
chladírny

Cutisin Jilemnice
chladírenská silově poháněná vrata a doprovodné stavební úpravy

DANDELI HAVELLAND FOODS Praha - Horní Počernice
chladírenské a provozní dveře – servis a údržba
úpravy prostor, ochranné prvky

Danone Benešov 
expediční rampa 

Denis Radev Selský statek restaurace Praha 4
masná výroba - kompletní rekonstrukce provozu, údržba

Dialab Praha Radotín
chladírny a rekonstrukce chladíren

Drůbežářský závod Klatovy
servis a opravy dveří a vrat

Ehrmann Stříbro
chladírny, rekonstrukce chladíren

2 3

Výstavba potravinářských provozů, chladíren, mrazíren a hal

Dveřní a vratové systémy

20 let zkušeností s výstavbou potravinářských provozů

REFERENČNÍ LIST 1996 – 2015

ČESKÁ REPUBLIKA 

ADITIVA CZ Rudná u Prahy
hygienické provozy na výrobu léků vč. výplní otvorů (okno, dveře)

Algida Krnov (Zvoska Krnov)
skladovací mrazírny, dostavba chladíren, servisní činnost

Aroco aromatické látky
chladírny aromatických látek

Aspius Řitka  výrobní hala masné výroby 
opláštění, střecha, mrazírny, chladírny, chladírenské, mrazírenské a provozní dveře

AUTO ŠKODA Mladá Boleslav
zkušební komora

Bivoj Opava
chladírny, sušárny salámů, chladírenské a kyvné dveře, ochranné prvky

C.I.P.A. Praha  
chladírny

Cutisin Jilemnice
chladírenská silově poháněná vrata a doprovodné stavební úpravy

DANDELI HAVELLAND FOODS Praha - Horní Počernice
chladírenské a provozní dveře – servis a údržba
úpravy prostor, ochranné prvky

Danone Benešov 
expediční rampa 

Denis Radev Selský statek restaurace Praha 4
masná výroba - kompletní rekonstrukce provozu, údržba

Dialab Praha Radotín
chladírny a rekonstrukce chladíren

Drůbežářský závod Klatovy
servis a opravy dveří a vrat

Ehrmann Stříbro
chladírny, rekonstrukce chladíren

2 3

Výstavba potravinářských provozů, chladíren, mrazíren a hal 

Dveřní a vratové systémy

Více než 25 let zkušeností s výstavbou potravinářských provozů

ČESKÁ REPUBLIKA 

ADITECH 
chladící boxy, PVC lamelové clony

ADITIVA CZ Rudná u Prahy
bezprašné provozy na výrobu léků vč. výplní otvorů

Algida Krnov (Zvoska Krnov)
skladovací mrazírny, dostavba chladíren, 
servisní činnost

Alý s Food 
mrazící box na pečivo

Amaso Jeneč 
masná výroba, sušárny salámů 

Arcidiecézní charita Praha 
chladící boxy

Aroco aromatické látky
chladírny aromatických látek

Aspius Řitka výrobní hala masné výroby
opláštění, střecha, mrazírny, chladírny, chladírenské, mrazírenské a provozní dveře
vestavba masné výroby, úpravy a rekonstrukce stávajících provozů

AUTO ŠKODA Mladá Boleslav
zkušební komora

BAUHAUS Čestlice, Liberec, Dolní Chabry, České Budějovice
protipožární a provozní dveře, PVC clony

Bidfood Opava
bourárna a balírna masa a zvěřiny

Bivoj Opava
chladírny, sušárny salámů, chladírenské a kyvné dveře, ochranné prvky
přístavba expedice uzenin, stropy v sušárně, v masné a ve vařené výrobě,
přestavby výroby, baličkárny a míchárny
mrazírna – sklad masa
stavební úpravy masné výroby 

Bohemia Apple Tuchoraz
opláštění přístavby třídírny

C.I.P.A. Praha
chladírny

REFERENČNÍ LIST
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Výstavba potravinářských provozů, chladíren, mrazíren a hal

Dveřní a vratové systémy

20 let zkušeností s výstavbou potravinářských provozů

REFERENČNÍ LIST 1996 – 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

ESOX - štičí líheň Tábor
podniková prodejna a skladovací mrazírna – středisko Tábor
zpracovna ryb – středisko Nedrahovice

Farma Slunečná
výstavba farmy - generální dodavatel včetně projektové dokumentace

Fyziologický ústav AV ČR, Praha 4 - Vídeňská
biologická laboratoř - chladírna

Globus hypermarkety   
Praha-Centrum Černý Most, Pardubice, Praha-Zličín, Chomutov, Opava, 
Praha-Čakovice, Olomouc, Ústí n. L., Plzeň, Liberec, Karlovy Vary, 
České Budějovice, Ostrava-Poruba, Havířov 
chladírny, mrazírny, chladírenské, mrazírenské, provozní a protipožární dveře, 
průmyslové podlahy, obklady a dlažby, nerezové podlahové odtokové systémy, 
ochranné prvky, přístavby restaurací a pekáren

GLOBUS logistické centrum Jirny u Prahy
centrální chladírenský sklad vč. chladící technologie, vč. projektové dokumentace

HAMÉ Babice  
střešní a stěnové PUR panely pro opláštění hal

HELI FOOD FRESH Milín 
rekonstrukce potravinářského provozu

Hrobský 
mrazírny, chladírny, dveře

Hypernova hypermarkety 
Brno-Modřice, Praha-Průhonice, Liberec, Ostrava, Pardubice, Praha-Jinonice
nerezové podlahové odtokové systémy, provozní dveře, ochranné prvky 

Intergal Vrchovina 
chladírenský reexpediční sklad včetně stavebních úprav

Jan Vrábík Kněževes u Rakovníka
výrobní hala masné výroby - generální dodavatel 
sušárny, fermentace

Jizerské pekárny Česká Lípa
chladírenské, mrazírenské, kyvné a provozní dveře, ochranné mantinely, 
výroba lahůdek

Cutisin Jilemnice
chladírenská silově poháněná vrata a doprovodné stavební úpravy

DANDELI HAVELLAND FOODS Praha - Horní Počernice
chladírenské a provozní dveře – servis a údržba
úpravy prostor, ochranné prvky

Danone Benešov 
expediční rampa 

Denis Radev Selský statek restaurace Praha 4
masná výroba - kompletní rekonstrukce provozu, údržba

Dialab Praha Radotín
chladírny a rekonstrukce chladíren

Drůbežářský závod Klatovy
servis a opravy dveří a vrat

Ehrmann Stříbro
chladírny, rekonstrukce chladíren

2 3

Výstavba potravinářských provozů, chladíren, mrazíren a hal 

Dveřní a vratové systémy

Více než 25 let zkušeností s výstavbou potravinářských provozů

Cutisin Jilemnice
chladírenská silově poháněná vrata a doprovodné stavební úpravy

Czech Property Fund, Hotel Brno
chladírenské protipožární dveře

ČSAD Kostelec nad Černými lesy
opláštění skladové haly

DANDELI HAVELLAND FOODS Praha - Horní Počernice
chladírenské a provozní dveře – servis a údržba úpravy prostor, 
ochranné prvky

Danone Benešov
expediční rampa

Denis Radev Selský statek restaurace Praha 4
masná výroba - kompletní rekonstrukce provozu, údržba

Dialab, Praha Radotín
chladírny a rekonstrukce chladíren

DLC Qanto Svitavy
PVC lamelové clony a mrazírenská vrata

Dobro s.r.o. Mochov
opláštění haly, mrazící box

Drůbežářský závod Klatovy
servis a opravy dveří a vrat

Ehrmann Stříbro
chladírny, rekonstrukce chladíren

Elzed Radotín
přístavba kancelářské budovy vč. ocelové nosné konstrukce, interiérové dveře 

ESOX – štičí líheň Tábor
podniková prodejna a skladovací mrazírna – středisko Tábor 
zpracovna ryb – středisko Nedrahovice

Farma Vojtěchov
multifunkční areál

Farma Slunečná
výstavba farmy – generální dodavatel včetně projektové dokumentace

FASTENERS CZ Brno Ivančice
opláštění haly a střecha

Frigoexim Česká Lípa
velkokapacitní mrazírenské sklady a dopravní tunel 

Fyziologický ústav AV ČR, Praha 4 – Vídeňská
biologická laboratoř – chladírna
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REFERENČNÍ LIST 1996 – 2015

ČESKÁ REPUBLIKA

Karlova pekárna
střediska: Břeclav, Brno, Měnín, Židlochovice 
mrazírny, výrobní a expediční chladírny

Kaufland celá Česká republika  
chladírny a mrazírny, chladírenské a mrazírenské dveře

K F C řetězce kuřecích specialit celá ČR 
chladící a mrazící boxy

Komerční banka Praha
chladící a mrazící boxy pro závodní jídelny

Kompek Kladno
skladovací haly, přístavby ve stávajících provozech, chladírny, 
mrazírny včetně chladící technologie, technologické dveře
servisní činnost, projekční činnost 

Korda a spol. Bílá Třemešná 
rekonstrukce potravinářského provozu

Lahůdky Cajthaml
dveře, vrata, ochranné prvky

Lahůdky PALMA 
lahůdkářská a masná výroba Senohraby

La Lorraine Kladno výrobní haly pekárenských produktů
pekárna, kynárny, chladírny, mrazírny, PUR stěny, dveře, okna, ochranné prvky

LE&CO - Ing. Jiří LENC, Horní Jirčany
výrobní haly masné výroby - generální dodavatel 

Lekkerland Praha Horní Počernice logistické centrum
velkokapacitní chladírenské a mrazírenské sklady,
rozdělení expedičního prostoru, přestavby, úpravy

LIDL celá Česká republika
mrazící boxy pro přístavby pekárenských provozů, 
centrální sklady – mrazírenská vrata FLEX

Lonza Kouřim 
opláštění – odhlučnění provozu

MAKOVEC Prostějov - Držovice
závod masné výroby Držovice

MAKRO Delivery Zlín
chladírny, mrazírny, dveře, vrata, pomocné konstrukce

Výstavba potravinářských provozů, chladíren, mrazíren a hal

Dveřní a vratové systémy

20 let zkušeností s výstavbou potravinářských provozů

4 5

Výstavba potravinářských provozů, chladíren, mrazíren a hal 

Dveřní a vratové systémy

Více než 25 let zkušeností s výstavbou potravinářských provozů

Globus hypermarkety
Praha-Černý Most, Pardubice, Praha-Zličín, Chomutov, Opava, Praha-Čakovice, Olomouc, 
Ústí n. L., Plzeň, Liberec, Karlovy Vary, České Budějovice, Ostrava-Poruba, Havířov, Brno
chladírny, mrazírny, chladírenské, mrazírenské, provozní a protipožární dveře, 
průmyslové podlahy, obklady a dlažby, nerezové podlahové odtokové systémy, 
ochranné prvky, přístavby restaurací a pekáren, dráhy na maso v řeznictví

GLOBUS logistické centrum Jirny u Prahy
centrální chladírenský sklad vč. chladící technologie, vč. projektové dokumentace
stavební úpravy stávajícího chladírenského skladu – změna logistiky
chladírna drůbeže

Globus NOFO „Jíme Pankrác“ – prodejna a restaurace
chladírny, mrazírny vč. technologie chlazení, opláštění budovy vč. výplní otvorů

HAMÉ Babice
střešní a stěnové PUR panely pro opláštění hal

HANH LAM
chladírny masa vč. technologie chlazení

HELI FOOD FRESH Milín
rekonstrukce potravinářského provozu

Hrobský
mrazírny, chladírny, dveře

Hypernova hypermarkety
Brno-Modřice, Praha-Průhonice, Liberec, Ostrava, Pardubice, Praha-Jinonice
nerezové podlahové odtokové systémy, provozní dveře, ochranné prvky

Intergal Vrchovina
chladírenský reexpediční sklad včetně stavebních úprav

Jan Vrábík Kněževes u Rakovníka – řeznictví a uzenářství
výrobní hala masné výroby – generální dodavatel sušárny, 
fermentace, mrazírna, lahůdkárna
úpravy stávajícího provozu, rozší ření chladírenských prostor

Jizerské pekárny Česká Lípa
chladírenské, mrazírenské, kyvné a provozní dveře, ochranné mantinely, 
výroba lahůdek, rozší ření lahůdkárny

Karlova pekárna
střediska: Břeclav, Brno, Měnín, Židlochovice, Hodonín
mrazírny, výrobní a expediční chladírny

Kaufland celá Česká republika – prodejny
chladírny a mrazírny, chladírenské a mrazírenské dveře, požární dveře

Kaufland Modletice – masozávod
rekonstrukce masozávodu, nástavba budovy balírny
chladírenské, mrazírenské a provozní dveře
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ČESKÁ REPUBLIKA

Masarykova Univerzita Brno
chladící boxy

MASNÉ KRÁMY Slaný
výrobní hala masné výroby – generální dodavatel

Masokombinát Martinov 
reexpediční sklady v Praze 

Menza Praha Strahov 
chladírny a mrazírny 

Město Litomyšl – odbor městských lesů
chladírna zvěřiny ve visu

Michal Kratochvíl, Smíchovské uzeniny
výrobní hala masné výroby – generální dodavatel, rekonstrukce masné výroby

Mikulica s.r.o.
skladovací hala vinařských komponentů - středisko Rakvice

Mlékárna Hodonín
chladírenské, provozní a kyvné dveře

Mlékárna Polná, Mlékárna Kyjov 
velkokapacitní chladírny a dozrávárny sýrů

Nagel Česko Říčany - Jažlovice
úpravy logistického centra

Nemocnice Kladno – centrum akutní medicíny
chladící box

Novoměstský pivovar
bourárna masa - středisko Zduchovice, chladírny na pivo

Penny market
servis a opravy dveří a vrat

Ponnath Sušické uzeniny
přístavba masné výroby – provozní, chladírenské, kyvné, protipožární a speciální dveře

Potraviny ŠMIDRKAL 
zpracovna zvěřiny - středisko Lázně Bohdaneč – generální dodavatel

Procházka Roudnice nad Labem
výrobna lahůdek, narážkárna, prodejna

RAŠELINA Soběslav 
výrobna kosmetických přípravků

Výstavba potravinářských provozů, chladíren, mrazíren a hal

Dveřní a vratové systémy

20 let zkušeností s výstavbou potravinářských provozů

4 5

Výstavba potravinářských provozů, chladíren, mrazíren a hal 

Dveřní a vratové systémy

Více než 25 let zkušeností s výstavbou potravinářských provozů

KFC řetězce kuřecích specialit celá ČR
chladící a mrazící boxy

Knedlíky Láznička
chladící dvojbox na knedlíky vč. technologie chlazení

Komerční banka Praha
chladící a mrazící boxy pro závodní jídelny

Kompek Kladno
skladovací haly, přístavby ve stávajících provozech, chladírny, mrazírny včetně 
chladící technologie, technologické dveře, servisní činnost, projekční činnost
přestavba baličky, rozší ření chladírny kvasu, opláštění myčky vč. technologie 
chlazení v cukrárně a v chladírně vajíček
vestavba místností balení pečiva včetně vestavby klimatizace
pravidelný servis chladící technologie

Korda a spol. Bílá Třemešná
rekonstrukce potravinářského provozu

Kostelecké uzeniny a.s.
rekonstrukce šokových mrazíren, výstavba nové mrazírny, 
manipulační chodba mrazírny

Květiny Modřany Sakař
chladírny na květiny

Lahůdky Cajthaml
dveře, vrata, ochranné prvky

Lahůdky PALMA
lahůdkářská a masná výroba Senohraby

La Lorraine Kladno výrobní haly pekárenských produktů
pekárna, kynárny, chladírny, mrazírny, PUR stěny, dveře, okna, ochranné prvky
kyvná a rychloběžná vrata

LE&CO – Ing. Jiří LENC, Horní Jirčany
výrobní haly masné výroby – generální dodavatel 

LE&CO – Ing. Jiří LENC, průmyslová zóna Jirny u Prahy
opláštění parní kotelny

Lekkerland Praha Horní Počernice logistické centrum
velkokapacitní chladírenské a mrazírenské sklady, rozdělení expedičního prostoru, 
přestavby, úpravy

LIDL ČR – prodejny
mrazící boxy pro pekárny
servis chladících a mrazících boxů vč. dveří

LIDL ČR – centrální sklady
mrazírenská vrata FLEX, příslušenství mrazíren
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Výstavba potravinářských provozů, chladíren, mrazíren a hal 

Dveřní a vratové systémy

Více než 25 let zkušeností s výstavbou potravinářských provozů

Lonza Kouřim
opláštění – odhlučnění provozu

MAKOVEC Prostějov-Držovice
závod masné výroby Držovice

MAKRO Delivery Zlín
chladírny, mrazírny, dveře, vrata, pomocné konstrukce

Masarykova Univerzita Brno
chladící boxy

MASNÉ KRÁMY Slaný
výrobní hala masné výroby – generální dodavatel

Masokombinát Martinov
reexpediční sklady v Praze

Menza Praha Strahov
chladírny a mrazírny

Město Litomyšl – odbor městských lesů
chladírna zvěřiny ve visu

Michal Kratochvíl, Smíchovské uzeniny
výrobní hala masné výroby – generální dodavatel, rekonstrukce masné výroby

Mikulica 
skladovací hala vinařských komponentů – středisko Rakvice

MILPACK Rosice
rozvoj výrobního závodu – opláštění haly, chladírny, 
sklad obalů vč. nosné konstrukce a střechy

Mlékárna Hodonín
chladírenské, provozní a kyvné dveře

Mlékárna Polná, Mlékárna Kyjov
velkokapacitní chladírny a dozrávárny sýrů

MP Krásno 
chladírenské protipožární dveře

Nagel Česko Říčany – Jažlovice
úpravy logistického centra

Nemocnice Kladno – centrum akutní medicíny
chladící box

Novavax Bohumili
chladírenské protipožární dveře

Novoměstský pivovar
bourárna masa – středisko Zduchovice, chladírny na pivo
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Výstavba potravinářských provozů, chladíren, mrazíren a hal 

Dveřní a vratové systémy

Více než 25 let zkušeností s výstavbou potravinářských provozů

Penny Market
servis a opravy dveří a vrat

Pekárna Kojetín
chladící box

Pekárna Kabát
výstavba nové pekárny vč. opláštění haly, chladírny a mrazírny

Pekárna Penam
technologie chlazení, mražení a zamrazování

Pizza Nuova
chladírny zeleniny, hotových jídel, nápojů, chladírenské dveře, PVC lamelové clony

Ponnath Sušické uzeniny
přístavba masné výroby – provozní, chladírenské, kyvné, protipožární a speciální dveře

Potraviny Šmidrkal
zpracovna zvěřiny – středisko Lázně Bohdaneč – generální dodavatel

Procházka Roudnice nad Labem
výrobna lahůdek, narážkárna, prodejna

Radoš Krušnohorské uzeniny
výstavba mrazírenského skladu a nové prodejny

RAŠELINA Soběslav
výrobna kosmetických přípravků
výstavba minipivovaru

Restaurace Hajnovka Praha Vinohradská ul.
rekonstrukce chladíren a dveří

REWE (Penny Market) Jirny u Prahy logistické centrum
velkokapacitní chladírenské a mrazírenské sklady

Rohlik.cz Praha-Horní Počernice, Brno
chladírenské protipožární dveře

Rina Europe Myslinka – Nýřany
výrobní hala pekárenských produktů
velkokapacitní mrazírna, výrobní a provozní hala včetně veškerých dveří a vrat

Rybářství Hodonín
hala líhně ryb – opláštění vč. projektové dokumentace
zpracovna ryb, chladírny vč. technologie chlazení

Řeznictví a uzenářství Karapetjan Jablonec nad Nisou
chladírna a přípravna masa

Řeznictví a uzenářství Provazník
opláštění suterénu
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Výstavba potravinářských provozů, chladíren, mrazíren a hal 

Dveřní a vratové systémy

Více než 25 let zkušeností s výstavbou potravinářských provozů

Řeznictví Kratochvíl, Kamenice u Jihlavy
chladící a mrazící boxy
rekonstrukce jatek a řeznictví

Řeznictví Radev
rekonstrukce masné výroby
dostavba chladírenských kapacit

Řeznictví u Kusáků
rekonstrukce řeznictví

Řeznictví u Vincíků
dodání a montáž chladírenských dveří, dodání nerez panelů

Sběrná místa zvěřiny – Polesí Kroměříž, Bílany, Chvalčov, Mírov, Vápenné
chladírny ulovené zvěře vč. technologie chlazení

Schneider Plzeň – masokombinát
chladírenské, mrazírenské a kyvné dveře, ochranné prvky
rekonstrukce bourárny a rozmrazovny

Smack Food Zámrsk
výstavba velkokapacitních mrazírenských skladů vč. mrazírenské technologie

Střední průmyslová gastronomická škola v Ostravě
chladírenské dveře

ŠVÉDA – QUALITY Břeclav
konzervárna – generální dodavatel, přístavba suchého skladu, přístavba defrosteru 
a výrobních chladíren
přístavba chlazeného skladu 
přestavba výroby, autokláv 
nový sklad odpadů 

The Candy Plus Sweet Factory ROHATEC
hygienické stěny a PVC závěsy

Tivall CZ výrobní hala vegetariánských potravin
chladírenské, mrazírenské, provozní a protipožární dveře
posuvná silově ovládaná mrazírenská a chladírenská vrata

TULIPA PRAHA
velkokapacitní chladící box na květiny vč. chladící technologie

Uti (CZ) s.r.o. Praha
realizační projekt velkokapacitní mrazírny logistického centra

Verbo Strakonice
výstavba mrazírenské skladovací haly

Vodňanská Drůbež a.s. – závody Vodňany, Modřice, Mirovice
chladírenské a mrazírenské dveře
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Výstavba potravinářských provozů, chladíren, mrazíren a hal 

Dveřní a vratové systémy

Více než 25 let zkušeností s výstavbou potravinářských provozů

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Praze
chladící boxy, opláštění el. rozvodny

Wastech nakládání s odpady
chladírny odpadového materiálu

Xaverov Drůbežářský závod Libuš
rekonstrukce příjmové a expediční rampy,
rekonstrukce mrazícího tunelu HOLIMA – generální dodavatel

Základní škola Kolín
chladící box včetně stavebních úprav

Zoologická zahrada v Praze
chladírny a mrazírny

Zrno zrnko Praha-Nusle – pekárna
chladící box

SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

AGRO TAMI Senica
chladírenské, provozní a kyvné dveře

Hrádok Lučenec masokombinát
chladírenské, mrazírenské, provozní a speciální dveře a vrata, ochranné prvky

Hypernova Košice hypermarket
nerezové podlahové odtokové systémy, ochranné prvky

Jakub Ilavský Trenčín výrobní hala masné výroby
mrazírny, chladírenské, mrazírenské, provozní a speciální dveře, ochranné prvky, 
sušárny salámů

Kaufland Slovakia celá Slovenská republika
chladírny a mrazírny, chladírenské a mrazírenské dveře
mrazírenská posuvná vrata

LIDL SR – prodejny
mrazící boxy pro pekárny
servis chladících a mrazících boxů vč. dveří

LIDL SR – centrální sklady
mrazírenská vrata FLEX, příslušenství mrazíren
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Výstavba potravinářských provozů, chladíren, mrazíren a hal 

Dveřní a vratové systémy

Více než 25 let zkušeností s výstavbou potravinářských provozů

SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

Liptovská mliekareň a.s.
chladírenské, protipožární a provozní dveře

MECOM GROUP Humenné
dveře provozní, chladírenské, mrazírenské, silově poháněná vrata

OR-LI Liptovský Hrádok výrobní hala masné výroby
chladírenské, provozní dveře, rolovací vrata, ochranné prvky

ORBÁN Bratislava 
výrobní hala masné výroby - generální dodavatel opláštění, střecha, výrobní prostory, 
chladírny, mrazírny, podlahy, betony, okna, nerez podlahové odtokové systémy –
žlaby a vpusti, chladírenské, mrazírenské, provozní a speciální dveře a vrata, 
ochranné prvky, sekční vrata, těsnící límce a vyrovnávací můstky

PENAM SLOVAKIA – pekárna Lučenec
mrazírenské silově poháněné zvedací brány – servis a údržba

Púchovský mäsový priemysel Púchov
rekonstrukce masné výroby včetně veškerých dveří a vrat

Savencia Liptovský Mikuláš
chladírenské posuvné dveře

SVAMAN Myjava masokombinát – generální dodavatel
opláštění, střecha, chladírenské, mrazírenské, provozní a speciální dveře a vrata, 
ochranné prvky, rolovací vrata a těsnící límce, přístavba chladíren, expedice a suchého 
skladu, rekonstrukce a úpravy provozu, stropy v míchárně a výrobně

SVAMANIA Myjava
prodejna masa a uzenin, kyvná vrata

Syráreň Havran Senica
kyvné dveře

Tatranská mliekareň Kežmarok sýrárna
chladírenské, provozní, protipožární a kyvné dveře

TAURIS Dunajská Streda
rekonstrukce masokombinátu
chladírenské, mrazírenské, provozní a speciální dveře a vrata, ochranné prvky

TAURIS Rimavská Sobota masokombinát
chladírenské, mrazírenské, provozní a speciální dveře a vrata, ochranné prvky

NĚMECKO 

Kamps pekárna Berlin
rekonstrukce mrazírny
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SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Hrádok Lučenec masokombinát  
chladírenské, mrazírenské, provozní a speciální dveře a vrata, ochranné prvky

Hypernova Košice hypermarket 
nerezové podlahové odtokové systémy, ochranné prvky

Jakub Ilavský Trenčín výrobní hala masné výroby 
mrazírny, chladírenské, mrazírenské, provozní a speciální dveře, ochranné prvky, 
sušárny salámů

Kaufland Slovakia celá Slovenská republika
chladírny a mrazírny, chladírenské a mrazírenské dveře

LIDL celá Slovenská republika
centrální sklady – mrazírenská vrata FLEX

Liptovská mliekareň a.s.
chladírenské, protipožární a provozní dveře 

MECOM GROUP Humenné
dveře provozní, chladírenské, mrazírenské, silově poháněná vrata

OR-LI Liptovský Hrádok výrobní hala masné výroby 

chladírenské, provozní dveře, rolovací vrata, ochranné prvky

ORBÁN Bratislava výrobní hala masné výroby - generální dodavatel

opláštění, střecha, výrobní prostory, chladírny, mrazírny, podlahy, betony, okna, 

nerez podlahové odtokové systémy - žlaby a vpusti, chladírenské, mrazírenské, 

provozní a speciální dveře a vrata, ochranné prvky, sekční vrata, těsnící límce  

a vyrovnávací můstky

PENAM SLOVAKIA – pekárna Lučenec

mrazírenské silově poháněné zvedací brány – servis a údržba

Púchovský mäsový priemysel Púchov

rekonstrukce masné výroby včetně veškerých dveří a vrat

SVAMAN Myjava masokombinát - generální dodavatel

opláštění, střecha, chladírenské, mrazírenské, provozní a speciální dveře a vrata, 

ochranné prvky, rolovací vrata a těsnící límce, přístavba chladíren, expedice 

a suchého skladu, rekonstrukce a úpravy provozu

Výstavba potravinářských provozů, chladíren, mrazíren a hal

Dveřní a vratové systémy

20 let zkušeností s výstavbou potravinářských provozů

6 7

Výstavba potravinářských provozů, chladíren, mrazíren a hal 

Dveřní a vratové systémy

Více než 25 let zkušeností s výstavbou potravinářských provozů

NĚMECKO 

Kaufland Berlin
rekonstrukce a přístavby chladíren a mrazíren, chladírenské a mrazírenské dveře

Kaufland Lübbenau 
chladírenské protipožární dveře, provozní a chladírenské dveře, sekční vrata

Lekkerland logistická centra – celé Německo
Höchstadt, Mögglingen, Elz, Lotte, Hartmannsdorf, Walow, Braunschweig, 
Berlin, Lohfelden, Bobenheim-Roxheim, Ganderkesee
chladírenské sklady, mrazírenské boxy, dveře, ochranné prvky, přestavby, úpravy

POLSKO

Lekkerland Gdaňsk
chladírna mléčných výrobků

RAKOUSKO

Lekkerland Wien-Ternitz logistické centrum
chladírenské sklady, mrazírna, dveře, ochranné prvky

Zaltech GmbH Salzburg
kyvné dveře, ochranné prvky

ŠVÝCARSKO

Celsio
chladírna

MAĎARSKO

Lekkerland Budapest logistické centrum
chladírenský sklad, dveře, ochranné prvky

FRANCIE

La Renovation
dodávky materiálů pro stavbu chladíren

Ostatní reference menšího rozsahu neuvádíme.
Jedná se o výrobny a zpracovny masa, řeznictví, uzenářství, 
prodejny, hotely, restaurace, výrobny a zpracovny ryb, sýrů, 
lahůdek, ovoce, zeleniny, mléčných produktů, specialit, 
mini mrazící a mini chladící boxy, menzy, pivovary, mlékárny, 
vinárny apod.
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Výstavba potravinářských provozů, chladíren, mrazíren a hal

Dveřní a vratové systémy

25 let zkušeností s výstavbou potravinářských provozů

SMOLA KONSTRUKCE s.r.o.
Starochuchelská 17/13 • 159 00 Praha 5

Tel.: +420 257 941 118  • Fax: +420 257 941 061

E-mail: info@smolakonstrukce.cz

Výstavba potravinářských provozů, chladíren, mrazíren a hal
Dveřní a vratové systémy

www.smolakonstrukce.cz

REFERENČNÍ LIST 1996 – 2015

Ostatní reference menšího rozsahu neuvádíme, jedná se o výrobny a zpracovny masa, řeznictví, uzenářství, prodejny, hotely, restaurace, výrobny a zpracovny ryb, sýrů, lahůdek, 
ovoce, zeleniny, mléčných produktů, specialit, mini mrazící a mini chladící boxy, menzy, pivovary, mlékárny, vinárny apod.. 

Dveře a vrata pro průmyslový i privátní sektor, přímý prodej jednotlivých komponentů, servisní, opravárenské a údržbářské práce.

MAĎARSKO

Lekkerland Budapest logistické centrum
chladírenský sklad, dveře, ochranné prvky

RAKOUSKO
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