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NABÍDKA SLUŽEB

HIS TORIE FIRM Y
2003 - zahájení podnikatelské činnosti
2007 - transformace na společnost s
ručením omezeným , sídlo ve vlastních
prostorách ve Slavíči, vlastní výrobní
závod
2012 - zahájení spolupráce s výrobcem
smaltovaných nádrží PERMASTORE
2016 - naše firma již zrealizovala více
jak 500 projektů po celé Evropě s
obratem více jak 200 milionů za rok.
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PŘEDSTAVENÍ FIRMY
MORKUS Morava s.r.o.
David Morkus začal podnikat v
roce 2003 jako fyzická osoba. V
červnu 2007 se místem podnikání
stala nová provozovna ve Slavíči u Hranic na Moravě, zde firma
sídlí dodnes. S nárůstem aktivit a
nabízených služeb se v roce 2008
podnikání fyzické osoby transformovalo na společnost s ručením omezeným. Od tohoto data
společnost podniká pod názvem
MORKUS Morava s.r.o. Firma od
svého vzniku úspěšně nabízí široké portfolio služeb pro zemědělskou, průmyslovou i komunální
sféru. Mezi základní činnosti patří
výstavba smaltovaných, pozinkovaných sil, nádrží a zásobníků,
dále potom dodávka a výstavba
ocelových konstrukcí hal. Provádíme také stavební práce všeho

Více jak 650
realizovaných
projekTŮ
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druhu včetně zakládání staveb,
ale i jejich demolice a likvidace. V
rámci demoličních a likvidačních
prací také vykupujeme technologické celky, včetně kompletního
technologického vybavení a strojů. V návaznosti na zkvalitňování
dodávek a výstavby smaltovaných
nádrží, sil a zásobníků jsme se rozhodli vyhledat kvalitního výrobce
smaltovaných skladovacích objektů. Po více jak ročním hledání padlo definitivní rozhodnutí. Veškeré
naše požadavky plně splňoval
anglický výrobce smaltovaných
nádrží, firma PERMASTORE Ltd.
Tento druhý největší světový výrobce smaltovaných plechů vyrábí
smaltované nádrže více jak padesát let. Po vzájemné dohodě byla
na sklonku roku 2012 podepsána

Ke všem našim zákazníkům vždy přistupujeme s maximálním snahou vyřešit
jejich požadavky, poptávky či problémy.
Při všech našich činnostech klademe
vysoký důraz na kvalitu a vždy dodržujeme předepsané technologické postupy s důrazem na bezpodmínečné plnění
všech ekologických kritérií a dodržování
podmínek BOZP či protipožární ochra-
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distributorská smlouva pro oblast
ČR a SR. Od tohoto roku dodáváme a montujeme smaltované nádrže PERMASTORE v České a Slovenské republice. V roce 2015 byla
dokončena kompletní rekonstrukce a výstavba výrobního podniku
ve Slavíči u Hranic na Moravě. Od
toho data nabízíme i další služby
jako je kovovýroba, řezání vodním
paprskem, tryskání a lakování.
Firma Morkus Morava s.r.o. od svého vzniku zrealizovala více jak 650
úspěšných projektů v zemědělské,
průmyslové i komunální oblasti.

ny. Problém zákazníka bereme za svůj
a beze zbytku jej vyřešíme v co možná
nejkratším termínu. V řešení problémů
je nám nápomocné vlastní projekční
oddělení a více jak 120 kmenových zaměstanců, kteří pravidelně prochází potřebnými školeními, kursy a testy. Důkazem toho je více jak 650 realizovaných
staveb po celé Evropě.

VÝHODY A PŘEDNOSTI
PŮSOBNOST PO CELÉ EVROPĚ

- více jak 15 leté zkušenosti
- vlastní výrobní zázemí
- vlastní projekční tým
- vlastní montážní týmy
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451

ČESKO

88

FRANCIE

55

SLOVENSKO

37

POLSKO

7

UKRAJINA

7

MAĎARSKO

4

GERMAN

1

AUS

VLASTNÍ PROJEKČNÍ ODDĚLENÍ
Disponujeme vlastním projekčním oddělením a statikem. Připravíme Vám
návrh řešení, projekčně jej zpracujeme,
zajistíme dodávky na místo, provedeme
všechny montážní práce, včetně uvedení objektu do provozu. Investorům nabízíme kompletní řešení na klíč, včetně
vyřízení požadovaných stavebních povolení a vytvoření kvalitní projektové
dokumentace.

VLASTNÍ VÝROBNÍ ZÁVOD
Mimo tyto montážní pracovní týmy disponujeme vlastními výrobními kapacitami ve Slavíči u Hranic na Moravě, včetně vlastního projekčního týmu. Nová
výrobní hala byla vybavena portálovými
jeřáby, tryskacím a lakovacím boxem,
zakružovačkou a vodním paprskem. Výrobní kapacity ve Slavíči jsou využívány
pro vlastní potřebu, ale také tyto služby
využívají ostatní firmy a fyzické osoby.

ODBORNÍCI S MNOHALETOU PRAFirma Morkus Morava s.r.o. více než deset let úspěšně nabízí své služby a produkty po celé Evropě. Důkazem toho
je celá řada našich staveb v ČR, ale i
okolních státech. Mezi naše přednosti a
výhody bezesporu patří i to, že veškeré
stavby provádí naši dlouholetí kmenoví montážní technici, kteří pravidelně
absolvují všechna nezbytná školení a
kursy.
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01 Sila a nádrže

02 Montované haly

03 Stavební práce
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- smaltovaná obilní sila
- pozinkovaná obilní sila
- sila na vlhkou kukuřici
- nádrže na kejdu a močůvku
- nádrže na kapalná hnojiva
- požární nádrže
- nádrže pro čOV
- nádrže na pitnou vodu
- nádrže na povrchovou vodu
- nádrže pro bioplynové stanice

- použité ocelové konstrukce hal
- skladovací haly
- výrobní haly
- haly pro ustájení skotu
- zastřešení silážních žlabů
- renovace ocelových hal
- úpravy velikostí ocelových hal
- demontáže ocelových hal
- výkupy ocelových hal

- zakládání staveb
- zednické práce
- obkladačské práce
- zateplování objektů a staveb
- montáže ocelových konstrukcí
- pokrývačské práce
- betonářské práce
- armovací práce
- elektro a vodotopo instalace
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Demolice

05

Bazar

06

Kovovýroba
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- demolice a likvidace budov
- demolice ocelových konstrukcí
- likvidace technologických celků
- drcení stavebních sutí
- likvidace stavebních odpadů
- demolice výškových objektů
- výkupy technologických celků
- výkupy železného šrotu
- odvoz stavebních sutí a odpadů

- použité výrobní stroje
- nepotřebné technologie
- použitou zvedací techniku
- použité stavební stroje
- použité zemědělské stroje
- stavební materály
- použitou střešní krytinu
- použité ocelové profily
- použité konstrukce hal

- kusová kovovýroba
- malosériová kovovýroba
- řezání vodním paprskem
- tryskání ocelových konstrukcí
- nátěry ocelových konstrukcí
- nástřiky ocelových konstrukcí
- zakružování ocelových profilů
- velkoplošné ohýbání
- lisování a formátování

SILA A NÁDRŽE
SMALTOVANÉ ZÁSOBNÍKY

POZINKOVANÁ SILA
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SMALTOVANÉ NÁDRŽE

OPRAVY NÁDRŽÍ
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POZINKOVANÁ SILA
Sila jsou určena pro skladování obilovin,
šrotů a krmných směsí ve venkovním
prostředí, popř. i v halách a hangárech.
Provedení pozinkovaných sil je z hladkých

nebo vlnitých plechů. Úhel výsypky je
závislý na druhu skladované suroviny. Silo
lze doplnit o aktivní větrání v tělese výsypky.
Instalovat lze jednotlivá sila i celé baterie.

POZINKOVANÁ OBILNÍ SILA
Firma Morkus Morava s.r.o. provádí dodávky a montáže obilních sil,
zásobníků na obilí a technologií
čištění, sušení a skladování obilovin. Ocelová pozinkovaná obilní sila
jsou vyrobena z kvalitních pozinkovaných plechů v provedení s rovným dnem pevně upevněná k železobetonové desce, která jsou svým
konstrukčním provedením určena
pro venkovní použití. Instalovat lze
jednotlivá sila i celé baterie. Silo je
postaveno na ploché základové
desce z armovaného betonu, ve
které mohou být integrovány dopravní cesty. U sil do kapacity cca
1000 t je celé dno sila perforováno,
u větších kapacit je použita kanálová podlaha o ploše 15 nebo 30%.
Z jednotlivých velikostí sil podle
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požadavku odběratele lze vytvořit
požadovanou skladovou kapacitu.
Pozinkovaná obilní sila jsou našim
zákazníkům dostupná od průměru
4,57 m, až do průměru 32 m. Používáme výhradně vysoce kvalitní
pozinkovaná sila s vlnitým plechem
se sílou vrstvy ve standardu G-115
(350 gr/m2), což je o 25% silnější
ochrana před oxidací, než běžně
používaný standard G-90. Vnitřní
stěny pozinkovaného sila jsou bez
horizontálních výztuh, a tak na
stěnách neulpívají zbytky plodin.
Tato sila dodáváme v provedení s
žebříkem, nebo přístupovým schodištěm dle požadavků zákazníka,
včetně dopravníků od českých výrobců a ocelových konstrukcí vyrobených dle platných ČSN norem.
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KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ NA KLÍČ
Investorům nabízíme kompletní
řešení na klíč, včetně vyřízení požadovaných stavebních povolení
a vytvoření kvalitní projektové
dokumentace.

UVEDEME DO PROVOZU
Připravíme Vám návrh řešení,
projekčně jej zpracujeme, zajistíme dodávky technologie na místo, provedeme všechny montážní
práce, včetně uvedení posklizňové linky do provozu.

Dodáváme a montujeme kompletní
posklizňové linky
Dopravní cesty od renomovaných českých
výrobců
Dodávané ocelové konstrukce splňují všechny
platné ČSN normy
Nabízíme kompletní řešení posklizňových
linek na klíč
Dodáváme technologie pro čištění, sušení,
naskladnění, vyskladnění zrna
Zajistíme uvedení posklizňové linky do provozu
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SMALTOVANÉ ZÁSOBNÍKY
Nabízíme komplexní služby v oblasti výstavby
smaltovaných zásobníků vhodných pro
skladování nejrůznějších sypkých plodin a
materiálů. Zásobníky jsou tradičním způsobem
řešení skladovacích potřeb pro zemědělskou
nebo průmyslovou sféru. Námi nabízené služby
pokrývají celý proces realizace, od projekčních
prací, stavbeních prací až po dodávku a

RENOVOVANÉ ZÁSOBNÍKY
Nepodjezdné zásobníky s úhlem výsypky 40°/
57° dodáváme i z renovovaných smaltovaných
plechů typu Vítkovice. Toto řešení je vhodné pro
vstupní zásobníky, výrobní zásobníky, skladovací
zásobníky a expediční zásobníky. Ocelová válcová
skořepina nádrže je sestavena z oboustranně
smaltovaných plechů, které jsou spojeny
speciálními šrouby a utěsněny tmelem. Instalovat
lze jednotlivé zásobníky, nebo i celé baterie a tím
dosáhnout požadovanou kapacitu
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montáž zásobníků, včetně instalace technologií
plnění a vyskladnění. V současnosti je mezi
našimi zákazníky ve velké oblibě výstavba
renovovaných smaltovaných zásobníků. Kvalita
těchto renovovaných zásobníků je srovnatelná
s novými a přitom cena se pohybuje okolo 1/3
ceny zásobníků nových. Všechny typy zásobníků
máme skladem.

SMALTOVANÉ ZÁSOBNÍKY
Nabízíme
provedení
montáží,
demontáží
zásobníků a skladových objektů. Vypracujeme vám
cenový návrh na provedení montáže, demontáže
zásobníků, nebo kompletních skladových
komplexů. Veškeré montážní a demontážní práce
provádí naši proškolení pracovníci s mnohaletými
zkušenostmi. Do současné doby jsme realizovali
více než 650 stavebních projektů zaměřených na
výstavbu sil, nádrží a zásobníků konstruovaných z
oboustranně smaltovaných plechů.

DODÁVKY TECHNOLOGIÍ
Připravíme vám návrh řešení,
projekčně jej zpracujeme,
zajistíme dodávku technologie
na místo výstavby, provedeme
všechny stavební, montážní práce, včetně
uvedení do provozu. Na námi dodávané
technologie zajišťujeme záruční i pozáruční
servis. Díky našim mnohaletým zkušenostem
nabízíme kvalitní služby při výstavbě všech
druhů smaltovaných zásobníků.

VYUŽITÍ SMALTOVANÝCH ZÁSOBNÍKŮ
zásobníky na obilí
zásobníky na písek
zásobníky na vápenec
zásobníky na krmné směsi
zásobníky na popílek
zásobníky na pelety
zásobníky na piliny
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BOHATÉ ZKUŠENOSTI
Firma Morkus Morava s.r.o.
již několik let dodává svým
zákazníkům zásobníky a
technologická zařízení pro
skladování plodin a jiných sypkých materiálů.
Jedná se zejména o technologie a zařízení
pro skladování, dopravu, manipulaci a
dávkování materiálů. Zajistíme tedy dodávku
a montáž veškerého strojního zařízení pro
vaše skladovací zásobníky.

SMALTOVANÉ NÁDRŽE

DODÁVKA A VÝSTAVBA SMALTOVANÝCH NÁDRŽÍ
V oblasti výstavby smaltovaných nádrží, sil a zásobníků
nabízíme celou škálu služeb, které pokrývají celou oblast
použití těchto smaltovaných skladovacích objektů v
zemědělství i průmyslu.

množství zkušeností s montáží nových či renovovaných
smaltovaných nádrží. Takto získané zkušenosti neustále
prohlubujeme a získané zkušenosti úspěšně využíváme
při výstavbě smaltovaných nádrží všech druhů a velikostí.

Více jak deset let dodáváme montujeme nové i renovované
smaltované nádrže pro zemědělskou, průmyslovou i
komunální sféru. V průběhu existence firmy MORKUS
Morava s.r.o. jsme realizovali stovky úspěšných projektů
po celé Evropě, za tuto dobu jsme načerpali velké

Smaltované nádrže jsou nejčastěji využívány v zemědělství
pro uskladnění kapalných hnojiv, prasečí či kravské kejdy a
močůvky, odpadní či pitné vody. Námi dodávané nádrže
jsou využívány i v průmyslové a komunální sféře pro
uskladnění odpadních či průmyslových vod.

smaltované nádrže na kejdu a močůvku
smaltované nádrže na vodu
smaltované nádrže na kapalná hnojiva
smaltované nádrže pro ČOV
požární smaltované nádrže
smaltované nádrže pro bioplynové stanice
smaltované nádrže pro průmyslové odpadní vody
smaltované nádrže pro potravinářské účely
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SMALTOVANÉ NÁDRŽE PERMASTORE
PERMASTORE® je společnost se sídlem
ve Velké Británii. Je lídrem na evropském i
světovém trhu v oblasti výroby a výstavby
šroubovaných smaltovaných nádrží a sil pro
veřejné, průmyslové a zemědělské oblasti.
Firma PERMASTORE® již provedla v průběhu
své padesátileté existence pomocí své globální
sítě distributorů přes 30 000 instalací ve více
než 110 zemích světa. Firma PERMASTORE®
vyrábí veškeré části smaltovaných nádrží a
zásobníků ve svém výrobním závodě v Anglii. V
roce 2012 získala naše firma MORKUS Morava
s.r.o. oficiální statut distributora produktů firmy
PERMASTORE Ltd. pro Českou a Slovenskou
republiku.

smalt

VÝHODY SMALTOVANÝCH NÁDRŽÍ
Smaltované nádrže mají dlohodobou životnost
při skladování velmi agresivních látek, a to
hlavně ve srovnání s komaxitovanými nádržemi.
Další předností smaltované nádrže je vysoká
otěruvzdornost a chemická odolnost (pH 2-13).
Nádrže ze smaltovaných plechů představují
velmi kvalitní způsob skladování kapalných
hnojiv a jiných agresivních kapalin, které se
používají v zemědělské a průmyslové výrobě.
Smaltované nádrže mají životnost vyšší než 100
let. Nádrže jsou konstrukčně velmi variabilní
(průměr, výška, plnící potrubí atd.). Smaltované
nádrže dokážeme postavit v relativně krátkém
čase a toto technické řešení nám umožňuje
provádět jejich přemístění či přestavbu.

RENOVOVANÉ SMALTOVANÉ NÁDRŽE
komaxit
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Díky vysoké životnosti smaltovaných plechů
můžeme nabídnout naše zkušenosti a služby
v oblasti výstavby nádrží z renovovaných
smaltovaných plechů. Renovace nádrží provádí
naši proškolení pracovníci s mnohaletými
zkušenostmi. Výstavba těchto renovovaných
smaltovaných nádrží je součástí našeho
standardního montážního programu výstavby
nádrží. Myšlenka renovací opotřebených
částí nádrží není nová, vyplývá z poznatku, že
ve velké většině se díly nádrží vyřazují proto,
že některá z ploch je silně zkorodovaná či
jinak mechanicky poškozená, zatímco ostatní
plochy jsou v pořádku. Není tedy zapotřebí
měnit všechny díly nádrže, ale stačí zrenovovat
tu danou špatnou část, vyměnit spojovací
materiál, přetmelit.

OPRAVY A REVIZE

SMALTOVANÝCH NÁDRŽÍ
OPRAVY SMALTOVANÝCH NÁDRŽÍ
Nabízíme naše zkušenosti a služby v oblasti oprav
nádrží ze smaltovaných plechů. Opravy nádrží provádí naši proškolení pracovníci s mnohaletými zkušenostmi.
Opravy nádrží provádíme jako doplňkovou službu
našeho standardního montážního programu stavby
šroubovaných nádrží. Kontrolní prohlídkou či revizí
smaltované nádrže stanovíme momentální stav v
jakém se nádrž nachází, a doporučíme podle toho
druh opravy. Věnujte péči o nádrže maximální pozornost a snížíte náklady na jejich případanou opravu. V našem portfoliu služeb naleznete střední a generální opravy smaltovaných nádrží, ale i opravy a
servis technologií pro plnění a vyskladňování.
Zákazníkům, kteří chtějí zprovoznit starší nepoužívané nádrže, nabízíme provedení prohlídky, následnou
opravu či kompletní renovaci. Tímto způsobem je možné snížit náklady potřebné k výstavbě nádrže nové.

PÉČE O SMALTOVANÉ NÁDRŽE
Základem řádné péče o nádrže ze smaltovaných plechů je vždy průběžné sledování jejich
stavu, tedy provádění prohlídek, kontrol, revizí, vodních zkoušek apod. V praxi jsou tyto
pojmy často zaměňované, chybně pojímané a
tedy i nedostatečně plněné. Jejich zanedbávání přitom představuje jednu z nejčastějších
příčin vzniku větších závad, jejichž odstranění bývá většinou několikanásobně dražší než
cena za pravidelnou revizi či kontrolu šroubované smaltované nádrže.
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REVIZE A VODNÍ ZKOUŠKY
SMALTOVANÝCH NÁDRŽÍ
Nabízíme provedení revizí a vodních
zkoušek vašich stávajících nádrží a posouzení jejich aktuálního technického
stavu ve vztahu k jejich dalšímu použití,
jak z hlediska druhu uskladněné kapalné látky, tak i z hlediska další očekávané
životnosti. Navrhneme vám řešení a vypracujeme cenový návrh na provedení
případné opravy či renovace.

Pravidelné kontroly a zkoušky
těsnosti u nádrží na skladování
kapalných látek jsou předepsané
zákonnou normou.
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KOVOVÝROBA
V našem výrobním podniku ve Slavíči u Hranic
na Moravě jsme v průběhu první poloviny
roku 2015 vybudovali nové výrobní haly, ve
kterých je umístěna tryskací kabina s lakovacím
boxem. V nově vzniklých provozech je umístěna
zakružovačka PBH 100 a CNC řezání pomocí
vodního paprsku. Všechny nově zakoupené
stroje pro tryskání, lakování, zakružování a řezání
vodní paprskem využiváme nejen pro svou

KOVOVÝROBA
Kovovýroba Morkus Morava s.r.o. má mnohaletou
tradici. Zaměstnáváme spolehlivé a zručné řemeslníky,
máme plně vybavené dílny kde při výrobě používáme
kvalitní osvědčené materiály. Vždy dodržujeme
dohodnuté termíny. Podrobně s Vámi probereme
vaše požadavky a zdarma poradíme při výběru
ideálního řešení. Rádi a ochotně pro vás vypracujeme
přesnou cenovou nabídku. Samozřejmostí je doprava
a odborná montáž objednaných výrobků. Jsme
schopni provádět kusovou a malosériovou výrobu,
včetně povrchové úpravy.
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potřebu, ale nabízíme jejich využití i pro širokou
veřejnost. Mimo tryskání, pískování, zakružování
a řezání vodním paprskem vyrábíme také ocelové
konstrukce na zakázku. Zakázky realizujeme v
předem dohodnutých termínech, za příznivé ceny.
V případě zájmu kontaktujte telefonicky nebo
emailem naše obchodní oddělení s konkrétní
poptávkou. Po cenové kalkulaci vám bude zaslaná
cenová nabídka s termíny a požadavky naší výroby.

TRYSKÁNÍ MATERIÁLŮ
Tryskání, pískování kovů se nejčastěji využívá jako
předúprava povrchu před aplikací nátěrových
hmot nebo před provedením žárového zinkování.
Tryskání, pískování kovů je zároveň nejúčinnější
metodou, jak odstranit z materiálu staré nátěry
nebo rez.

LAKOVÁNÍ A NÁTĚRY
Nabízíme průmyslové lakování železných i neželezných
konstrukcí, součástí strojů a dalších součástek
malosériové produkce v RAL odstínech. Široká škála
odstínů barev nabízí nepřeberné možnosti pro vaše
výrobky. Povrchová úprava materiálů dodává výrobku
nové vlastnosti: barvu, vylepšuje design a prodlužuje
jeho životnost.
19
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CNC DĚLENÍ MATERIÁLŮ
Řezání vodním paprskem je technologický proces
využívající paprsek vysokotlaké vody s příměsí
abraziva k řízenému „obrušování“ materiálu.
Používá se k řezání téměř všech materiálů do
tloušťky cca 250 mm. U této technologie pro řezání
nedochází k tepelnému ovlivnění materiálu.

ZAKRUŽOVÁNÍ PROFILŮ
Provádíme zakružování ocelových profilů na
hydraulické zakružovačce DURMA PBH 100.
Zakružování umožňuje v horizontální i vertikální
poloze. Vlastní rotace zakružovacích kladek je
prováděna pomocí hydromotoru a převodem. Stroj
má hydraulické polohování bočních zakružovacích
kladek a pracuje s velkou přesností.

kompletní nabídka
ocelových hal
Potřebujete nové výrobní nebo skladové prostory? Svěřte se profesionálům
specializujícím se na montované haly.

ZEMĚDĚLSKÉ HALY
pro skladování plodin a chov zvířat

Tyto haly jsou obdobou klasických skladových
montovaných hal. Pro využití v zemědělství
kombinujeme nejrůznější typy ocelových konstrukcí od příhradových až po rámové, a to vždy
s volnou vnitřní dispozicí pro maximální hospodářské využití zastavěné plochy. Zemědělské
haly musí splňovat přísné normy pro skladování
plodin a chov zvířat.

SKLADOVACÍ HALY
pro obchodní i výrobní sféru

Pro skladování materiálů, produktů či výrobků
a případnou manipulaci s těžkými břemeny a
objemným zbožím mohou být vnitřní prostory
vybaveny mostovými jeřáby. Pro zákazníka navrhneme ocelovou konstrukci tak, aby byla pro
daný mostový jeřáb maximálně optimalizovaná.
Dle požadavků klienta jsme schopni navrhnout
a dodat halu dle jeho představ.

VÝROBNÍ HALY
tepelně izolované, s mostovými jeřáby

Většinou jsou montované výrobní haly díky
stálému pohybu pracovníků opatřeny zateplením zastřešení i opláštění a je kladen velký
důraz na prosvětlení přirozeným světlem. To
je pro tyto výrobní prostory u střešního pláště nejčastěji zajištěno okny, střešními světlíky,
prosvětlovacími střešními pásy, nebo pomocí
lokálního prosvětlení.
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Potřebujete nové výrobní nebo skladové prostory? Svěřte se profesionálům specializujícím se na
montované haly. Vyrábíme a dodáváme montované haly neomezených tvarů a velikostí. Díky
jednoduché ocelové konstrukci je možno haly
kdykoliv dále modifikovat. Samostatně dodáváme
také zastřešení, opláštění hal a příhradové vazníky. Tradičně dodáváme na stavební trh halové
kovové montované objekty jako komplety, anebo

samostatné celky - nosné konstrukce, systémy
opláštění, sendvičové panely, profilované plechy
a ostatní prvky montovaných hal. Haly, anebo
jejich součásti, dodáváme podle individuálních
požadavků našich zákazníků bez montáže, s montáží na připravené základy, anebo jako kompletní
stavbu včetně spodní stavby, základů a podlahy, s
různou úrovní projektové dokumentace.

SPORTOVNÍ HALY
z tenkostěnných profilů , válcovaných nosníků

Jsou atypickou a odlišnou stavbou oproti běžným ocelovým montovaným halám. Vzhledem
k umístění sportovních ploch kladou tyto haly
důraz na co největší vnitřní rozpon s maximální
výškou, a to vždy s absolutně volnou vnitřní dispozicí bez jakýchkoliv vnitřních dělících a podpěrných konstrukcí.

JÍZDÁRNY
z tenkostěnných profilů , válcovaných nosníků

Montované jezdecké haly jsou vhodné pro chov
a výcvik koní i pro pořádání soutěží, závodů a
dalších akcí. Jezdecké haly jsou řešeny vždy
podle přání zákazníka. Možností provedení jízdárny je více. Často se jedná jen o zastřešení
venkovní jízdárny. Dodáváme a stavíme také
úplně nové jízdárny a montované jezdecké haly.

LEHKÉ OBLOUKOVÉ HALY
opláštěné technickou tkaninou

Tyto haly Vám dávají možnost rychle a levně
postavit obloukovou halu či přístřešek. Vynikají skvělou odolností, nízkými provozními
náklady a dlouhou životností. Ušetříte nejen
při nákupu a výstavbě, ale i během používání
haly. Díky snadné demontáži můžete v případě potřeby pohodlně celou halu přesunout
na jiné místo.
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realizace staveb na klíč
Zajímavá podnikatelská myšlenka která utvoří základní
ideu nového projektu.

1

2

V rámce demoličních prací
provedeme úplnou likvidaci
všech stavebních odpadů.

5

LIKVIDACE
Dle zpracované projektové
dokumentace provedeme
výstavbu základů.

7

Do všech námi zhotovených
staveb dodáváme a montujeme
technologie a zařízení.

TECHNOLOGIE A ZAŘÍZENÍ
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Na základě zpracovaných
dokumentů provedeme
demolici objektu.

8

Z výstavbou všech druhů
stavebních projektů máme
mnohaleté zkušenosti.

6

Provádíme dodávky a
montáže sil, hal, nádrží
a zásobníků.

STAVBY PRŮMYSLOVÉ

Naše projekční oddělení
zpracuje dokumentaci
demolice a výstavby.

PROJEKCE

9

VÝSTAVBA

11

Vlastníte nepoužitelný objekt
který brání výstavbě nového
podniku či provozu?

STARÝ OBJEKT

DEMOLICE

SPODNÍ STAVBA

10

3

ZÁMĚR

MYŠLENKA

4

Idea tvoří základní kámen
kvalitního podnikatelského
záměru - plánu.

Provádíme montáže všech
druhů ocelových objektů,
hal, nádrží, sil a konstrukcí.

MONTÁŽE

12

Provádíme dodávky a
montáže sil, hal, nádrží
a zásobníků.

STAVBY ZEMĚDĚLSKÉ

obloukové
montované haly
Předností obloukových hal je
rychlá montáž a demontáž,
což umožňuje halu rychle
a snadno přemístit na jiné
místo.

OBLOUKOVÉ HALY
Obloukové haly jsou vynikající
alternativou běžných staveb a
stávají se velmi preferovaným řešením. Mezi hlavní výhody patří
především skvělé vlastnosti používaného materiálu a neomezené
rozpětí konstrukce bez středových
sloupů. Naše obloukové haly se
osvědčily pro různé účely v zemědělském a průmyslovém odvětví.
Konstrukce pro obloukové haly je
vyrobená z pozinkované oceli. Jednotlivé díly obloukové konstrukce
jsou spojovány nerezovými spojovacími prvky. Ocelová konstrukce
se kotví do základů pomocí ocelových kotev. Díky malé hmotnosti
obloukové konstrukce není zapotřebí betonovat masivní patky
či betonové pásy, což podstatně
snižuje náklady na stavební část
haly. Obloukové haly Vám dávají
možnost rychle a levně postavit
novou halu či přístřešek.

ZASTŘEŠENÍ SENÁŽNÍCH ŽLABŮ A SPECIÁLNÍ PŘÍSTŘEŠKY
Pokud vlastníte nevyužitý silážní žlab, můžete jeho zastřešením
získat prostory, které lze využít ke
skladování nebo k parkování zemědělských strojů. Zastřešením těchto žlabů obloukovou halou získáte
jasné a světelné prostředí s dobrou
výškou bočních stěn, které vám
zaručují dobře využitelný prostor
pro skladování a ochranu vašich
potřeb. Odpadá nákladné budování zakládů a tím se i znatelně sníží
stavební náklady.

23

www.morkus-morava.cz

stavební práce
Naše firma nabízí kompletní stavební servis
a stavební práce od základních staveb, až
po instalace elektro-vodo-topo. Provádíme
tyto stavby včetně jejich změn. Provádíme i
udržovací práce a jejich případné odstraňení.
Při realizovaní staveb využíváme všechny
moderní a osvědčené technologie, včetně
certifikovaných materiálů od renomovaných

MONOLITICKÉ KONSTRUKCE
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výrobců. Nabízíme tedy kompletní služby
včetně zajištění projektové dokumentace a
případného vyřízení stavebního povolení.
Disponujeme velmi kvalifikovaným týmem
vlastních pracovníků, ti svými dlouholetými
zkušenostmi vytváří předpoklady pro
úspěšnou přípravu, projektování i vlastní
výstavbu i složitých stavebních projektů.

Zabýváme se prováděním železobetonových
konstrukcí v průmyslových objektech, stavbách
občanského vybavení a bytové výstavbě.
Ne vyhýbáme se aniprováděnístave bprodrobné
stavebníky, jako jsou základové konstrukce
a monolitické stropy na rodinných domech.
Jedná se převážně o realizace spodních staveb,
monolitických skeletů, nosných i opěrných
stěn, monolitických stropů, technologických
objektů, čistíren odpadních vod, nádrží a řady
dalších železobetonových konstrukcí. Při
realizacích se opíráme o využívání moderních
technologií bednění, ukládání a ošetřování
betonu tak, aby v každém okamžiku výstavby
byly dodrženy nejvyšší požadavky na přesnost
a kvalitu díla.

SPODNÍ STAVBY PRO MONTOVANÉ HALY
Součástí výstavby ocelových montovaných hal je i realizace
základů, spodní stavby, patek a případných vyzdívek.
Všechny tyto činnosti vždy zajišťujeme projekčně, výrobně,
stavebně i montážně.

Naší prioritou je kvalitní a profesionální práce
Dbáme proto na veškeré úkony spojené se stavbou a
pečlivě je kontrolujeme. Dokud našemu zákazníkovi
nepředáme hotový projekt, jsme přítomni přímo na
stavbě, nekontrolujeme ji tedy jen z kanceláře. Pro
realizaci vaší stavby jsme schopni zajistit i inženýrskou
a projektovou činnost. Všechny druhy nabízené
činnosti najdete v živnostenském či obchodním
rejstříku.

NABÍDKA SLUŽEB
výstavba objektů

GARANTUJEME

výstavba zemědělských objektů
výstavba skladovacích objektů

dodržení termínů

výstavba rodinných domů

dodržení ceny dle rozpočtu

betonářské práce včetně bednění
a armování

práci v souladu s pravidly BOZP

monolitické stavby

vysokou úroveň řešení

zemní práce - terénní úpravy

profesionální přístup

zateplování budov - fasády
zastřešení budov
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DEMOLICE A LIKVIDACE

“ Kompletní likvidace a
demolice všech druhů
objektů a ocelových
konstrukcí”

Pokud se rozhodne
te využít
našich služeb v oblasti bourání
staveb, zajistíme vám kompletní
dodávku prací, včetně následné
stavební činnosti či terénních
úprav. Firma MORKUS Morava
s.r.o., to je spojení kvalitního
technického vybavení, našeho
profesionálního přístupu a
dlouholetých zkušeností. V
případě, že hledáte společnost,
která se specializuje na
bourání budov, průmyslových
areálů, výrobních podniků,
železobetonových, betonových

STAVEB OBJEKTŮ A TECHNOLOGIÍ
a ocelových staveb, komínů a
jiných objektů, pak jste na tom
správném místě. Naše firma má
za sebou celou řadu úspěšných
likvidačních, demoličních a
bouracích prací při odstraňování
staveb v zemedělství i průmyslu.
Při vlastním bourání objektu
vycházíme vždy především
z předpokládaného rozsahu
demoličních prací a místa
umístění objektu. Z hlediska
použitého
technologického
postupu je důležitá přístupnost
objektu pro bourací techniku

a těžké stroje
. Důle
žité je i
vymezení prostoru, ve kterém
budou bourací práce prováděny,
spolu s označením stávajících
inženýrských sítí, které vedou v
blízkosti. Tím zamezíme jejich
poškození. Před samotným
bouráním
bude
objekt
kompletně vyklizen a odstrojen.
Demontované části roztřídíme
podle
druhu
materiálu.
Vybouraný stavební materiál
roztřídíme s ohle
de
m na
možnou recyklaci, další využití,
nebo odvoz na skládku.

SANACE A LIKVIDACE PODNIKŮ A VÝROBNÍCH AREÁLŮ
Likvidace technologií provádíme kompletně včetně odvozu materiálu
a odkoupení kovového odpadu. Provádíme demontáže, úpravy a vystěhování velkých strojů či zařízení, které nejsou schopny transportu
bez předešlé úpravy.
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likvidace a demolice rizikových staveb

projekční práce - demoliční výměr

likvidace starých technologií

odvoz a likvidace stavebních odpadů

demolice a odstranění všech staveb
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LIKVIDACE OCELOVÝCH STAVEB
Jsme specialisté v provádění demontáže,
demolice a likvidace různých ocelových
konstrukcí, průmyslových, zemědělských hal a
jiných technologických celků.

DEMOLICE ŽELEZOBETONOVÝCH OBJEKTŮ
Demolice
železobetonových
konstrukcí
provádíme specializovanými demoličními bagry s
velkým množstvím přídavných zařízení, jako jsou
demoliční nebo vydrcovací hydraulické nůžky.

VYMÍSTĚNÍ STROJŮ A TECHNOLOGIÍ
Rychle provedeme vymístění či přestěhování
vašich výrobních technologií a strojů. Vyklizením
připravíme vaše výrobní provozy na montáž
nových technologií a zařízení.

DEMOLICE KOMÍNŮ A VÝŠKOVÝCH STAVEB

DRCENÍ A LIKVIDACE STAVEBNÍCH ODPADŮ
Naše společnost se specializuje na dodávku
kompletních demoličních služeb, samozřejmou
součástí prováděných prací je také recyklace
stavebního odpadu.

LIKVIDACE NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
Odve
ze
me jakýkoli odpad a zařídíme je
ho
druhotné využití nebo likvidaci. V oblasti odvozu
a likvidace odpadů zajišťuje
me tyto služby:
shromažďování, sběr, výkup, třídění a recyklaci.
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Vysoký počet demoličních prací nejrůznějšího
charakteru a dlouholeté zkušenosti v oblasti prací
ve výškách nám umožňují provádět speciální
demolice výškových objektů a staveb.

BAZAR
STROJŮ, MATERIÁLU A TECHNOLOGIÍ

NÁKUP A PRODEJ POUŽITÝCH STROJŮ

NÁKUP A PRODEJ POUŽITÝCH HAL

Mimo jiné se zabýváme i nákupem a
prodejem použitých kovoobráběcích a
tvářecích strojů, technologických celků,
technologií, strojů a zařízení z ukončených
průmyslových či zemědělských provozů.
V naší nabídce se nacházejí zemědělské
stroje a vozidla. Nezřídka je naše bazarová
nabídka obohacena ucelenou nabídkou
použitých výrobních, skladovacích či
zemědělských technologií. Tyto v našem
bazaru můžete nakoupit za velmi příznivé
ceny. Nabídka jednotlivých produktů
se neustále obměňuje, a proto sledujte
pozorně naši sekci bazar. Nestále máme
skladem větší počet těchto strojů pokud
hledáte konkrétní typ či model kontaktujte
naše obchodní oddělení.
Pravidelně
pořádáme prodejní aukce strojů.

Provádíme demontáže, odkupy a
renovace použitých ocelových hal. Vaši
halu můžeme nejen opravit, ale také úplně
demontovat a po celkové renovaci opět
smontovat na původním místě. Protože
nepotřebné použité haly vykupujeme,
máme je neustále skladem. Za výhodných
podmínek
zákazníkům
prodáváme
samostatné ocelové konstrukce, opláštění
nebo jen použitou střešní krytinu. Pokud
máte zájem o nějaký druh spolupráce,
kontaktujte naše obchodní oddělení. Buď
za velmi výhodných podmínek vykoupíme
vaši starou halu, nebo ji opravíme,
zrenovujeme a uvedeme do perfektního
stavu. Montážní i demontážní práce
zajišťují naši zkušení pracovníci za pomocí
potřebné techniky.
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NÁKUP A PRODEJ POUŽITÝCH
SIL, NÁDRŽÍ A ZÁSOBNÍKŮ
Naším stěžejním programem jsou
dodávky a výstavby smaltovaných
nádrží, sil a zásobníků pro zemědělskou, průmyslovou a komunální sféru. V
této oblasti provádíme nejen montáže, ale i
demontáže a odkupy sil, nádrží a zásobníků.
Pokud vlastníte nepotřebnou nádrž, silo
či zásobník kontaktujte naše obchodní
oddělení. Po osobní prohlídce, kterou provede
náš vyškolený technik, zašleme cenovou
nabídku na odkup. Vlastní demontáž realizují
naše proškolené a zkušené montážní týmy.
Demontované části sil, nádrží a zásobníků
převezeme do našeho výrobního podniku
ve Slavíči u Hranic na Moravě, kde dojde k
renovaci, dokompletování a uskladnění.
Renovovaná sila, nádrže a zásobníky dále
nabízíme k prodeji. Opětovné využívání těchto
skladovacích objektů je jednou ze základních
ce
st inve
stičních úspor ve stave
bnictví,
průmyslu a zemědělství.

VÝKUP A PRODEJ NEPOTŘEBNÝCH SKLADOVÝCH ZÁSOB
MORKUS Morava s.r.o. je i obchodní
firma s dlouholetou praxí zabývající
se také výkupem nepotřebných
skladových zásob, odkupem nepotřebných
nadnormativních zásob, celých skladů a zásob
z ukončené výroby v oblasti strojírenství a
průmyslu. Vykupujeme i spotřební zboží z různých
odvětví průmyslu a zemědělství. Likvidujeme a
odkupujeme i celé technologické celky a zařízení
výrobních provozů.
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Odkoupíme od vás nepotřebné haly,
nádrže, sila, stroje, nadnormativní
zásoby, jednotlivé položky i celé sklady
z oblasti strojírenství, zemědělství,
průmyslu a dalších odvětví.

použité stroje a technologie
použitá sila, nádrže a zásobníky
použité ocelové haly
nepotřebné zásoby
použitý hutní materiál
použité stavební materiály
použitou střešní krytinu

Od počátku existence firmy Morkus Morava s.r.o.
jsme realizovali více než
650 projektů a montáží
sil, nádrží a zásobníků po
celé Evropě.

REFERENCE sila

02 01

03

01

POSKLIZŇOVÁ LINKA BARDEJOV

02

sklad obilí - Wroclaw

03

SKLADOVACÍ POZINKOVANÁ SILA

04

posklizňová linka sedláček

04 05

05
30

www.morkus-morava.cz

Dodávka a výstavba posklizňové linky včetně
všech technologií naskladnění a vyskladnění

Dodávka a výstavba pěti kusů renovovaných
smaltovaných sil pro Mlyn Kraszewice

Montáž pozinkovaných skladovacích sil včetně
dopravních cest v Brumově - Bylnici
Dodávka a montáž kompletní posklizňové linky
pro soukromého zemědělce.

skladovací zásobníky

Kompletní dodávka a výstavba renovovaných
skladovacích zásobníků Polsko.

06

posklizňová linka - třebnouševes

07

silo na vlhkou kukuřici - francie

Montáž posklizňové linky a výroba a montáž
ocelových konstrukcí
Dodávka montáž renovovaného smaltovaného
sila pro skladování vlhké kukuřice

zásobníky
08

sila na vlhkou kukuřici - Corre/FR

09

posklizňová linka - jalovisko

10
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06

Dodávka a montáž renovovaného
smaltovaného sila pro skladování
vlhké kukuřice
Montáž posklizňové linky, výroba
a montáž ocelových konstrukcí

07

Sedláček Michal

BEDNAR FMT, s.r.o.

VITALAC

De Heus, a.s.

SUFLIDOWO

Holmark Creative, s.r.o.

ENVIPOINT s.r.o.

Fascination, a.s.

Josef Holán

TEKRO, spol. s r.o.

KSK Bono, s.r.o.

AGROMASO, spol. s r.o.

LIAT, s.r.o.

MLYN KRASZEWICE

AGRIMEX Brumovice, s.r.o.

OBILNÍ TECHNIKA, s.r.o.

ELITA semenářská, a.s.

LB Minerals, s.r.o.

Agroslužby Ždár/S, a.s.

RAKOVEC, a.s.

Polnonákup ŠARIŠ, a.s.

Slavia Capital Group, a.s.

ZS Kosova Hora, a.s.

IZOTHERMATRANS, s.r.o.

Navos, a.s.

Agro 2000, s.r.o.

PRIME HIDE, spol. s r.o.

Agrochov Jezernice, s.r.o.

04

11
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08

09

10

silo na obilí - bono heřmanice

11

skladovací zásobníky

Montáž renovovaného sila na nepodjezdné výsypce

Dodávka a montáž renovovaných
skladovacích zásobníků Bučovice.

REFERENCE nádrže
01

02
01

nádrže pro bPS německo

02

nádrže pro bps polsko

03

požární nádrž kostěnice

04

nádrže na kejdu - šebetov

05

nádrže na kejdu polanka

06

SKLAD KAPALNÝCH HNOJIV - senica

32

Montáž šesti smaltovaných nádrží Permastore
pro bioplynovou stanici.

Kompletní dodávka a výstavba smaltovaných
nádrží pro BPS v Laznikách v Polsku.

Kompletní dodávka a výstavba požární nádrže
včetně zateplení.

Od počátku existence firmy Morkus Morava s.r.o.
jsme zrealizovali více jak
650 projektů, staveb,
montáží sil, nádrží a zásobníků po celé Evropě.

03
Nádrž vyrobená z oboustranně smaltovaných plechů má
široké použití, nejen v zemědělství, průmyslu, ale i vodohospodářství.

04

Dodávka a výstavba dvou nádrží PERMASTORE
pro uskladnění kejdy a močůvky.
Kompletní dodávka a výstavba nádrží na kejdu
včetně výstavby spodní stavby a míchadel.
Kompletní dodávka a výstavba skladu kapalných
hnojiv včetně technologií a stavebních prací.
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05

07

nádrže na dam - MĚSTEC KRÁLOVÉ

08

sklad DAM sládkovičovo

Dodávka a výstavba nového skladu kapalných hnojiv Fertistav a.s.

Dodávka a výstavba nových nádrží
pro uskladnění kapalných hnojiv.

07

08

Agrofert a.s.

ADW AGRO a.s.

BD Tech s.r.o.

MORAPAL s.r.o.

FARMTEC a.s.

UNIKOM a.s.

MJM Litovel a.s.

HOKR s.r.o.

FERTISTAV CZ a.s.

VHS-DIS spol, s.r.o.

AgroZZN a.s.

STAVING STUDENÁ spol. s r.o.

Primagra a.s.

AGROSPOL HOSTOVICE a.s.

Agropodnik a.s.

GLYCONA s.r.o.

Farma Sousedovice s.r.o.

TAJBA a.s.

PREFA TROUBELICE a.s.

Mléčná farma Lubina s.r.o.

STELO OIL spol. s.r.o.

Andone s.r.o.

09

nádrž na kejdu - lubina

10

nádrže na kejdu - vrchoslavice

11

nádrže na kapalná hnojiva - bohušovice
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06

Dodávka a výstavba velkobjemové nárže
na uskladnění kejdy a močůvky.

Dodávka a výstavba nových nádrží
PERMASTORE na uskladnění kejdy.

Kompletní dodávka a výstavba nového
skladu kapalných hnojiv.
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09
11

10

REFERENCE haly
Výrobě a dodávce ocelových montovaných hal se
věnujeme již více jak 10
let. Vždy se snažíme nalézt optimální technické a
vizuální řešení pro zhotovení plně funkční haly.

01

03

02

04 01
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Výroba, dodávka a výstavba haly pro ustájení
dojnic v zemědělském podniku v Kunovicích.

02

snášková hala unikom

03

VÝSTAVBA NOVÝCH HAL KOPŘIVNICE

05 04

34

hala pro ustájení dojnic

Dodávka a výstavba snáškové haly v areálu
zemědělského podniku Unikom.

Sanace následků požáru a výstavba nových
výrobních hal v kopřivnici.

sklad obilí petřvald

Dodávka a montáž montované skladovací haly
obilí v Petřvaldu.

05

jezdecká hala loučka

06

ZASTŘEŠENÍ KOLEJÍ D11

Kompletní dodávka a výstavba jezdecké haly
včetně opláštění a zastřešení.
Dodávka a montáž montované ocelové konstrukce zastřešení kolejí Škoda Auto a.s.

06
07

renovovaná hala

08

hala cerea

Dodávka montáž montované renovované skladovací haly.

Dodávka montáž renovované konstrukce ocelové haly v Pardubicích.

07
08

HAIFA DESIGN s.r.o.

Zetor Tractors a.s.

CEREA a.s.

PATRIA Kobylí a.s.

Agrofert a.s.

Wotan Forest a.s.

Primagra a.s.

RUMPOLD-P s.r.o.

Astria Group a.s.

BIOMAC PELETY s.r.o.

BIGGEST s.r.o.

WABAHAMI s.r.o.

TOZAN Profesional s.r.o.

KWD Bohemia s.r.o.

ZD Kolečsko

MORAVAN a.s.

ZD Velké Svatoňovice

Průmyslové stavby NADIR s.r.o.

BIOMAC Ing.Černý s.r.o.

Apollon Property a.s.

10

09

11

09

hala patria

11

skladovací hala kobylí

10

ocelová konstrukce čez

12

OBLOUKOVÁ HALa
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Dodávka montáž konstrukce skladovací haly
včetně dodávky plachty pro zastřešení.

Dodávka a montáž ocelové konstrukce zařízení technologického chlazení Klášterec/Ohří
www.morkus-morava.cz

12

Výroba, dodávka a výstavba skladovací
haly pro skladování vína v Kobylí.

Dodávka a montáž zemědělské obloukové haly včetně plachty.

REFERENCE stavby
Od počátku existence
firmy Morkus Morava
s.r.o. jsme realizovali více
než 650 projektů po celé
Evropě.

01

02
03
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01

pařící jámy - solnice

02

sklad kapalných hnojiv - Bohušovice

03

posklizňová linka - Třebňouševes

04

nadstavba panelového domu - Olomouc

Kompletní výstavba betonových pařících jam
pro Wotan Forest a.s. včetně zemních prací.

Dodávka a výstavba nového skladu kapalných
hnojiv včetně spodní stavby.

Dodávka ocelových konstrukcí včetně montážních a stavebních prací.
Provedení všech stavebních prací včetně dodávky
materiálu pří zhotovení nadstavby domu.

05

základy rd - dolní pohleď

06

výstavba haly - Brno

Komletní zemní a svatevbní práce
včetně dodávky materiálu.

Výroba, dodávka, montáž a stavební
práce víceúčelová haly Brno.

Sedláček Michal

Primagra a.s.

VITALAC

De Heus a.s.

SUFLIDOWO

Holmark Creative s.r.o.

ENVIPOINT s.r.o.

Fascination a.s.

Josef Holán

TEKRO spol. s r.o.

KSK Bono s.r.o.

AGROMASO spol. s r.o.

LIAT s.r.o.

MLYN KRASZEWICE

AGRIMEX Brumovice s.r.o.

OBILNÍ TECHNIKA s r.o.

ELITA semenářská a.s.

LB Minerals s.r.o.

Agroslužby Ždár/S a.s.

RAKOVEC a.s.

Polnonákup ŠARIŠ a.s.

Slavia Capital Group a.s.

ZS Kosova Hora a.s.

IZOTHERMATRANS s.r.o.

Navos a.s.

Agro 2000 s.r.o.

PRIME HIDE spol. s r.o.

Agrochov Jezernice s.r.o.

04
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08

05

06

07

07

výstavba obytného domu - plzeň

08

zateplení zš - rýmařov

Kompletní stavební a zemní práce
včetně dodávky materiálu.

Dodávka materiálu včetně všech
stavební a klempířských prací.

reference demolice
Likvidace technologií provádíme
kompletně včetně odvozu materiálu a odkoupení kovového odpadu.
Provádíme demontáže, úpravy a vystěhování velkých strojů či zařízení,
které nejsou schopny transportu bez
předešlé úpravy.

01

03

02
01

demolice kasáren vamberk

02

demolice DOMŮ PŘEROV

03

demolice haly t2 zetor brno

04

demolice budov škody auto

05

demolice BUDOVY BRNO

06

demolice teplárny chropyně

38

Demolice staveb a areálu bývalých kasáren ve
Vamberku včetně likvidace stavebních odpadů.

Demolice bytových domů V Přerově včetně
likvidace všech stavebních sutí a odpadů.
Vymístění strojů a demolice a likvidace bývalé
výrobní haly Zetor Tractors a.s. v Brně.

Jsme vybaveni potřebnou technologií a zkušeným pracovním týmem pro realizaci velkých objemů
demoličních prací včetně okamžité
kontinuální likvidace vzniklého odpadu na skládku podle druhů a nebezpečnosti.

04

Demolice a likvidace budov ve výrobním podniku Škoda Auto v Mladé Boleslavi.

Demolice a likvidace bývalé budovy soudu v
Brně včetně likvidace stavebních sutí.
Demolice a likvidace bývalé teplárny ve výrobním areálu v Chropyni.
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05

07

demolice VKS mělník

08

likvidace komína PRECHEZA

Demolice a likvidace staré výrobny krmných směsí v Mělníku.

Demontáž a likvidace starého ocelového komína kotelny Precheza a.s.
Přerov.

07

08
09

demolice slévárny krnov

10

demolice letiště olomouc

11

demolice kasáren olomouc

39

06

Agrofert a.s.

Zetor Tractors a.s.

Statutární město Olomouc

Škoda auto a.s.

JTH Group s.r.o.

Holmark Creative s.r.o.

Pewag Czech s.r.o.

Fascination a.s.

Wotan Forest a.s.

GEMA MB s.r.o.

NAVOS a.s.

Zetor Havlíčkův Brod a.s.

D-TECHNIK a.s.

Primagra a.s.

FRISCHBETON s.r.o.

Mléčná farma Lubina s.r.o.

MORAVAN a.s.

TAJBA a.s.

Energetika Chropyně a.s.

Agrochov Jezernice a.s.

KOMTERM a.s.

ACL s.r.o.

Kompletní demolice likvidace bývalé
slévárny v Krnově.

09

10

Demontáž, demolice a likvidace ocelových
hal a objektů na letišti v Olomouci.

Demolice a likvidace budov bývalých kasáren v Olomouci včetně likvidace veškerých
stavebních odpadů.
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jednatel společnosti
+420 773 540 190
morkus@morkusmorava.cz

sila a nádrže

montované haly

stavební práce

demolice likvidace

+420 777 178 693

+420 774 488 417

+420 777 756 305

+420 777 756 305

info@sila-nadrze.cz

info@haly-morkus.cz

info@sila-nadrze.cz

info@demolice-likvidace.cz

kovo výroba
+420 775 737 687

bazar

koordinátor staveb

+420 777 562 744

+420 773 826 169

vyroba@morkus-morava.cz

bazar@morkus-morava.cz

MORKUS Morava s.r.o.

stavby@morkus-morava.cz

logistika
+420 775 737 057
dispecink@morkus-morava.cz

Slavíč 125, 753 61 Hranice VII - Slavíč IČ: 27848485 DIČ: CZ27848485

www.morkus-morava.cz I www.sila-nadrze.cz I www.permastore.cz I www.haly-morkus.cz I www.renovovane-haly.cz I www.demolice-likvidace.cz

