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Našou silnou stránkou je cenovo  
výhodné zastrešovanie veľkých plôch 
bez podpornej konštrukcie.

Spoločnosť Remoza predstavuje kom-
petenčnú sieť, ktorá schopnosťami  
a úrovňou odbornosti svojich pracovní-
kov vytvára hodnoty. V súčasnosti sú 
tieto hodnoty v oblasti plachtových hál 

jedinečné a predstavujú technologickú 
špičku.

Na základe dlhoročných skúseností 
pracovníkov v oblasti tejto inovatívnej 
a modulárnej stavebnej technológie  
sa naše plachtové halové systémy  
priebežne optimalizujú a vyvíjajú.  
Naším cieľom je poskytnúť vám ako zá-

kazníkom produkt s najvyššou kvalitou 
na trhu.

Systémové halové konštrukcie spoloč-
nosti  Remoza predstavujú cenovo dostup-
nú, ale stále plnohodnotnú alternatívu 
voči tradičným konštrukčným riešeniam.
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Predmetom činnosti spoločnosti Remoza je vývoj, plánovanie, 
distribúcia a montáž plachtových hál s takmer ľubovoľ-
ným rozpätím bez podpornej konštrukcie pre živnostníkov,  
priemysel, logistiku, recykláciu, šport a rekreáciu, ale tiež  
pre poľnohospodársky priemysel.

Na rozdiel od ostatných výrobcov nekladieme dôraz len  
na vyváženosť pomeru cena / výkon. Najdôležitejšia je pre 
nás realizácia vašich požiadaviek a potrieb pri zachovaní 
vysokej kvality. Robíme všetko pre to, aby sme nevyrábali  
a nepredávali len haly, ale aby sme poskytovali prepracova-

né a zákazníkovi individuálne prispôsobené riešenia, ktoré  
 

predpisom a statickému zaťaženiu a napriek individuálnemu 
prispôsobeniu sú cenovo dostupné.

Už o niekoľko týždňov, ktoré uplynú od prvého kontaktu až  
po odovzdanie plachtovej haly, získate jeden z najlepších 
produktov na trhu. Výrobné náklady a kvalita našich produk-
tov sú počas výroby neustále monitorované.
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Tieto haly si môže zákazník zmontovať 
samostatne, ale montáž môže vyko-

komplexných služieb zákazníkom. Všetky 
haly a konštrukcie sú štandardne  
pozinkované. Na konštrukciu sa upínajú 
vysokozaťažiteľné vodotesné plachty  

z PVC, ktoré sú tiež naším vlastným 
produktom.

Hala OMEGA je navrhnutá osobitne pre 
vašu lokalitu a už dnes vyhovuje európ-
skym smerniciam a normám.

OMEGA – AIR:
Aby sme rozšírili oblasť použitia našich 
hál, haly v tomto rade disponujú izoláciou, 
sú vykurovateľné a v prípade potreby  
aj klimatizované.

TYPY HÁL

RAD MONTOVANÝCH HÁL OMEGA

REMOZA.SK

Rad modulárnych oblúkových hál s rozpätím do 45 m bez podpornej konštrukcie 
Ide o náš cenovo najvýhodnejší rad
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Priesvitná strešná plocha poskytuje 
dostatočné a prirodzené osvetlenie 
vnútorného priestoru. Elektrické osvet-
lenie počas dňa nie je potrebné ani  
v tom prípade, keď je zamračené, čím 
sa ušetria prevádzkové a ďalšie nákla-
dy, pretože vaša hala prakticky nevy-

žaduje údržbu. Farby plachiet a popisy  
si môže zákazník vybrať podľa typu  
objektu, čím sa zdôrazňuje individuálne 
prispôsobený charakter vašej haly. 
Hala DELTA je navrhnutá osobitne  
pre vašu lokalitu a už dnes vyhovuje  
európskym smerniciam a normám.

DELTA – AIR:
Haly v tomto rade disponujú izoláciou, 
sú vykurovateľné a v prípade potreby aj 
klimatizované s cieľom rozšíriť oblasť 
ich použitia.

RAD MONTOVANÝCH HÁL DELTA
Haly bez podpornej konštrukcie s takmer ľubovoľným rozpätím a kolmými bočnými 
plochami na optimálne využitie vnútorného priestoru. Vnútornú výšku haly 
si môže stanoviť zákazník.
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Vybavenie haly je také rôznorodé, ako je 
rôznorodá aj možnosť jej použitia. Osobit-
né technologické požiadavky, ktorým náš 
produkt musí vyhovovať, sa vypracúvajú 
na základe vašich predstáv v našom 
oddelení pre vývoj. Radi pre vás naplá-
nujeme a realizujeme nasledovné kom-
ponenty a vybavenie vašej haly: otvory, 

záchytky, bránové časti, dvere, prístreš-
ky, upevnenia solárnych panelov a foto-
voltaiky, montáže na existujúce budovy, 
posunovateľné haly, oddeľovacie časti 
a steny, vnútorné opláštenia a obklady 
a dokonca aj nájazdy, podstavce, pode-
sty, medzistropy a poschodia, zástav-
bu vnútorného priestoru kanceláriami  

a iným vybavením v ľubovoľnej časti haly.

Je samozrejmosťou, že naše haly sú  
vybavené príslušnými bodmi na pripoje-
nie koľajníc pre halové žeriavy rôznych 
výrobcov.

ŠPECIÁLNE STAVBY

ŠPECIÁLNE STAVBY SIGMA

REMOZA.SK

VOLITEĽNÉ ROZŠÍRENIA A VYBAVENIE
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Zakúpenie / lízing / prenájom: V porovnaní s tradičným riešením 
vlastníckeho vzťahu v súvislosti s halou, ktoré je dnes výhodou  
a už zajtra môže predstavovať záťaž, prenájom haly vám  
prináša tú výhodu, že dlhodobé odpisy a investičné náklady  

-
triedky zbytočne neviažu. Premyslená logistika a profesionálne 
montážne tímy nám umožňujú výstavbu dočasných skladových 
hál v krátkom čase a na ľubovoľnom mieste. Či potrebujete skla-
dové priestory na krátke obdobie vyriešiť formou prenájmu haly 
alebo vyžadujete dlhodobé a plnohodnotné riešenie, obráťte  

sa na nás! Pripravíme pre vás to najvýhodnejšie riešenie! Modu-
lárna konštrukcia vašej haly arcus umožňuje kedykoľvek zmeniť 
jej rozmery alebo lokalitu a vždy bude zodpovedať vašim potre-
bám.

Už pri vypracovaní ponuky vám na želanie poskytneme balík 
poistenia, ktorý bude osobitne vypracovaný pre vašu halu.

FINANCOVANIE

POUŽÍVAŤ,
NIE IBA VLASTNIŤ

REMOZA.SK



HALY REMOZA SA VYVÁŽAJÚ 
A MONTUJÚ NA CELOM SVETE!
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