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Opláštění

Zelené střechy

Stavební společnost s 29letou tradicí
Stavební společnost KOMFORT, a.s. je tradiční silnou lokální stavební společností se zázemím 

především v  širokém spektru vlastních zaměstnanců v  řemeslnických profesích. Od  roku 

1991 postavila více než 3500 staveb. Její stavby získaly řadu ocenění, včetně titulu stavba 

roku. V roce 2016 se stala stavební firmou roku v segmentu malých a středních stavebních 

společností.

29
let zkušeností v oboru

117
vlastních zaměstnanců s nejvyšší oborností

3500
postavených domů a bytů, včetně stavby roku

20
ocenění, včetně ceny stavební firma roku 2016

Proč montovaná hala? – Výhody systému

Nejlepší poměr cena/výkon

 Rychlost realizace

  Dlouhá životnost stavby

   Snadná údržba

    Výstavba není limitována ročním obdobím jako při zdění

     Velká variabilita při výstavbě – snadná výstavba na etapy nebo dodatečné vestavby

      Moderní a designově zajímavé provedení vnějšího opláštění

Proč hala od nás?

      Zkušenosti s výstavbou jak ocelových, tak prefabrikovaných betonových hal

     Optimalizujeme řešení přímo na míru s maximální efektivitou

    Nabízíme kompletní dodávku stavby na klíč

   Individuální přístup k zákazníkovi

  Profesionální přístup manažerů, kteří se starají o spokojenost zákazníka jak při obchodní,

 tak realizační části stavby

Realizace po celé ČR

Jaké haly nabízíme

Administrativní haly

 Výrobní haly – včetně zajištění stavební připravenosti pro instalaci nových strojů

  Skladové haly – včetně zajištění regálového systému a manipulační techniky

   Prodejní haly / showroomy

    Autosalony, servisy, STK stanice

     Myčky – včetně zajištění mycí technologie

      Sportovní haly

       Zemědělské haly

Hala na klíč KOMFORTNĚ

    Na rozdíl od řady firem, které provádí montované haly, máme stavební divizi pro realizaci

   spodní stavby, kompletační práce a řemesel. Tyto práce zajišťujeme vlastními zaměstnanci

  nebo dlouhodobými partnery, kteří jsou špičkou v oboru.

 Pro naše zákazníky jsme schopni zajistit i nejrůznější technologie a jejich stavební 

připravenosti. 



Administrativní 
a kancelářské budovy
V práci trávíme víc času než doma, a proto je důležité, aby se zde zaměstnanci cítili dobře. 

Při projektování administrativních a kancelářských staveb se zaměříme na specifika každé 

firmy a respektujeme její požadavky.

Prostor má firmu rozvíjet a ne svazovat. Spolupracujeme s renomovanými architekty a de-

signéry, kteří podle potřeb každé firmy navrhnou prostory na míru a vyřeší i důležité detaily, 

jako je například akustika v otevřeném prostoru.

Rozdělení vnitřního prostoru je základ! Drahocenné m2 můžete využít efektivně díky pře-

stavitelným příčkám. Skleněné příčky s hliníkovým i dřevěným rámem budou ozdobou inte-

riéru. Na architektonických návrzích interiéru pracujeme se špičkami v oboru.



Haly výrobní a skladové
Navrhujeme montované haly s důrazem na maximální využití vnitřního prostoru. Konstruk-

ce musí být funkční, ekonomická, ale zároveň splňovat všechny potřeby zákazníka.

Naše haly jsou ve většině případů bez středových sloupů, aby byl maximálně využit vnitřní 

prostor. Hala je po délce dělena na moduly ideálně po 6 m. Modul je pak tvořen jednotlivý-

mi rámy ocelové konstrukce. Výhodou rámového systému je subtilní vzhled, zajímavá cena 

a variabilita. Případné přístavby nebo rozšíření zvládneme realizovat i za provozu.

Vnitřní dispozice může být dělena demontovatelnými příčkami. Samozřejmostí jsou vestav-

by kanceláří, sociálního zázemí. Zaměstnanci tak zůstanou stále v centru dění a nemusí pře-

bíhat a ztrácet čas.

Haly vybavíme na přání zákazníka, nic striktně dané „Umíme se přizpůsobit“:

• mostovým jeřábem – dálkově ovládané, možnost souběhu více jeřábů na jednom místě, el. závory

• regálový systém – automatizované, systémové, atypické

• inteligentní osvětlení - sviťte jen tam kde potřebujete a šetřete peníze

Požárně bezpečnostní řešení staveb nám není cizí. Proto od  samotného začátku klademe 

důraz na tuto problematiku. V návaznosti na typ provozu navrhneme ideální řešení, které 

ve finále mohou uspořit miliony.



Sportovní haly
Sportujeme rádi a sportovním stavbám rozumíme. Díky mnoha referencím v tomto oboru 

dokážeme pomoci s problematikou těchto staveb. Nasměrujeme na správná řešení a elimi-

nujeme možná rizika:

• Dispoziční řešení – dodržení rozměrů na daný sport (půdorysný a výškový)

•  Povrch – v  závislosti na  realizovaný sport nebo aktivitu poradíme s  výběrem povrchové 

úpravy podlah

•  Osvětlení – při sportu uvnitř objektu je velmi důležité nasvětlení. Je potřeba řešit jak při-

rozený, tak umělý zdroj světla. Navrhujeme intenzitu, zabarvení podle potřeby sportoviště.



Autosalony, servisy 
a STK
Působíme v  oblasti automobilového průmyslu. Realizujeme autosalony, autoservisy, 

pneuservisy, stanice STK a myčky. 

Myčky nabízíme včetně mycí technologie na míru a potřebám konkrétního zákazníka. Sta-

vební připravenost pro tyto technologie je s námi samozřejmostí.

Ozdobte svůj showroom skleněnými příčkami s hliníkovým nebo dřevěným rámem. Zákaz-

ník se bude v takovém interiéru cítit komfortně a prodej posunete na novou úroveň. Na ar-

chitektonických návrzích interiéru pracujeme se špičkami v oboru.



Opláštění
U opláštění staveb sázíme na systémová řešení, která do sebe bezchybně zapadají a finální 

výsledek je funkční a designově čistý. 

Zákazník si může vybírat ze standardních sendvičových panelů v nejrůznějších odstínech 

RAL a povrchových profilací.

Výraznější vzhled může tvořit fasádní trapézový plech různých tvarů a linií. Kladením vo-

dorovně nebo svisle měníte ráz stavby a zdůrazníte průmyslový vzhled.

Luxusnější volbou pak může být provětrávaná fasáda s ocelovou kazetou DEKMETAL. Sou-

částí sortimentu nadstandardních fasád jsou bezesporu i  desky FUNDERMAX, které jsou 

stálobarevné s  odolností proti UV záření a  velmi snadno se udržují. Designově pak nabízí 

širokou škálu možností.

Hliníkové prosklené fasády dodají stavbě grácii. Ukážou výstavní plochy a dostanou do in-

teriéru nenahraditelné denní světlo. Umíme tyto fasády navrhnout staticky, ekonomicky 

a hlavně bezpečně. 

Architektonické řešení fasády je nezbytné u administrativních budov, prodejen, showro-

omů, autosalonů a nemusí být jen o velkých investicích. Využijte našich zkušeností a udě-

lejte Vaši stavbu nepřehlédnutelnou.

Sendvičové panely

FUNDERMAX desky

Ocelové kazety

Trapézové plechy Hliníkové prosklené fasády 



Vlastní řemeslníci 
Máme vlastní realizační tým, díky kterému dokážeme obratem reagovat na jakoukoliv po-

ptávku. Naši řemeslníci jsou profesionálové a každý náš stavbyvedoucí má zkušenost s kon-

krétním druhem stavby. S tím se pojí mnoholetá praxe a patřičné reference.

Řada oceněných staveb 
Naši profesionalitu kromě spokojených klientů dokládá i rozsáhlá sbírka ocenění, které jsme 

od roku 1991 získali.

S námi vás nic nezaskočí
Garantujeme vám přehled v jakékoliv fázi projektu. Optimalizujeme náklady tak, aby poměr 

mezi cenou a výkonem byl co nejlepší, a ten dodržíme. Pokud se v průběhu stavby vyskyt-

nou nečekané situace nebo překážky, o  všem vás informujeme a  najdeme způsob, jak je 

vyřešit k vaší spokojenosti.

Stavební firma roku 2016
Jsme několikanásobní výherci veřejné soutěže o titul Stavební firma roku. Naposledy jsme 

ho obhájili v  roce 2016 a  potvrdili jsme tak své právoplatné členství mezi renomovanými 

a perspektivními firmami.

Silná regionální společnost
V Jihomoravském kraji fungujeme už téměř 30 let a o zákazníky nemáme nouzi. V situaci, 

kdy se v regionu každý nezdar rychle rozkřikne, si nesmíme dovolit udělat chybu. Proto jsme 

rádi, že máme ve světě stavebnictví dobré jméno a kdo s námi jednou spolupracoval, rád se 

k nám vrací, nebo nás doporučí dál.

Špičková kvalita
Reagujeme rychle na  jakýkoliv požadavek. Práce na projektu pro nás nekončí jeho předá-

ním, ale postaráme se o něj i po ukončení realizace. Pokud s námi spolupracujete od začát-

ku, předcházíme problémům a umíme přejmout projekt v pokročilé fázi a vyřešit zádrhely, 

které způsobil někdo jiný. Poskytujeme služby, které se mohou jevit jako nadstandardní, ale 

pro nás jsou samozřejmé.

Prodej i pronájem
Máme téměř 30 let zkušenosti z  prodeje vlastních projektů. Cokoliv postavíte, prodáme 

a vyřídíme veškeré administrativní záležitosti s tím spojené, včetně projednání požadavků 

ze strany kupujících.

V ČEM JSME VÝJIMEČNÍZelené střechy
Rádi realizujeme stavby, které přispívají ke zlepšení životního prostředí. Zelené střechy zlep-

šují kvalitu prostředí nejen po psychologické stránce, ale ochlazují také okolí a tím narušují 

jev tepelných ostrovů, který vzniká v  husté městské nebo průmyslové zástavbě. Pohlcují 

prachové částice a zadržují dešťovou vodu v místě stavby. V návaznosti pro naše zákazníky 

navrhujeme i hospodaření s vodou v rámci celého areálu a zajistíme tak, že ani kapka nepři-

jde na zmar.

Proč zelená střecha?

Moderní architektonický prvek

 Tepelná stálost v budově

  Zadržení srážkové vody

   Zvlhčuje vzduch

    Snižuje hlučnost

     Prodloužení životnosti hydroizolace

      Zahrada na dosah

Výhody zelené extenzivní 
střechy

Odolná vegetace

 Minimální údržba

  Nízká hmotnost

   Bez nutnosti závlah

Zdroj fotografií GreenVille service s.r.o.


