Zámočníctvo a kovovýroba s dlhoročnou praxou.
Ponúkame širokú rozmanitosť služieb:
· SCHODISKÁ
· ZÁBRADLIA
· BRÁNY
· PLOTY
· MREŢE
· PRÍSTREŠKY
· ÚŢITKOVÉ PRVKY Z NEREZOVEJ OCELE
· STROJNOTECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA
· INTERIÉROVÉ KULISY PRE DIVADLÁ
A TELEVÍZIU
· NOSNÉ KONŠTRUKCIE PRE
REKLAMNÉ A VÝSTAVNÍCKE AGENTÚRY
· MECHANICKÉ ZÁBRANY - PAPUČE
· SAMOSTATNÉ KOVOVÉ KONŠTRUKCIE
OD VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCIE AŢ PO
REALIZÁCIU
· Kombinujeme nerez, ţelezo, hliník a mosadz
spolu so sklom a drevom.
· Práce su vykonávané na zákazku podľa
výkresovej dokumentácie. Prípadne výkresovú
dokumentáciu vytvoríme spolu po vypočutí Vašich
poţiadaviek a predstáv.

SCHODISKÁ
Vnútorné a vonkajšie schodisko slúži k trvalému prepojeniu poschodí v obytných a technických budovách. Jeho veľká
variabilita dáva voľnú ruku architektovi pri navrhovaní vstupných a centrálnych hál, reprezentačných priestorov
a ostatných preferovaných častí technických a obytných budov.
Typy schodísk:
· jednoduché, s jednou stredovou schodnicou
· s dvoma bočnými schodnicami
· točité
Schodiská sú vyrobené z kovovej konštrukcie so schodnicami z rôznych materiálov – protišmykové plechy, ťahokov,
drevo alebo sklo.

ZÁBRADLIA nerez - železo
Vnútorné a vonkajšie zábradlia sú hlavným prvkom ovplyvňujúcim estetiku schodiska, bránia pádu a sú oporou pri
výstupe a zostupe.
V závislosti na architektonickom zámere zákazníka, konštrukcii schodiska a požiadavkám príslušných noriem
môžeme zábradlie vyrobiť:
·
·
·
·
·
·

bez výplne
s tyčovou výplňou
s trúbkovou výplňou
s lankovou výplňou
so sklenenou výplňou
s rôznymi dekoratívnymi prvkami

Použitie: interiér, exteriér – rodinné domy, administratívne budovy, firmy, peňažné ústavy, obchodné centrá,
obchody, pizzérie alebo vinárne.
Použitý materiál, povrchová úprava, tvar a veľkosť sa dá prispôsobiť požiadavkám zákazníka.
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BRÁNY

PLOTY

MREŽE

Brány sú súčasťou plotových systémov, hál,
prejazdov a podobne. Brány sú vyrobené
z kovovej konštrukcie rôznych rozmerov
a prevedení.

Použitie:
Exteriér – oplotenie pozemkov: domy,
záhrady, parky alebo objekty firiem.

Slúžia k zabezpečeniu okien, dverí a brán.
Sú tiež vhodným doplnkom do interiéru,
ako napríklad deliaca stena medzi
miestnosťami.

Druhy brán sú posuvné a otváracie, ktoré môžu
byť:
· jednokrídlové
· dvojkrídlové
· viackrídlové
· s dverami, bez dverí, s výplňou – drevo, plech, sklo
a zateplené.

Základná konštrukcia je tvorená dvomi
spojovacími, horizontálne situovanými
štvorcovými alebo obdĺžnikovými profilmi,
na ktoré sú z jednej strany prizvárané
alebo priskrutkované jednotlivé časti
výplne.

Mreže sa vyrábajú z tvarovaných profilov
dutých, pevných, štvorcových,
obdĺžnikových.

profily je možné ukotviť rovno do múrových

Konštrukcie sa vyrábajú podľa spôsobu
použitia – pevné alebo otváracie –
uzamykateľné, skladacie, dekoratívne
a podobne.
Použitý materiál, povrchová úprava, tvar

stĺpikov alebo môžu byť prizvárané

a veľkosť sa dá prispôsobiť požiadavkám

k oceľovým prvkom, na stĺpikoch vopred

zákazníka.

Základná konštrukcia môže byť taktiež
Ovládanie je manuálne alebo motorické
u posuvných a krídlových brán. Diaľkový ovládač
brány s motorickým pohonom je možné podľa
potreby zosúladiť s ovládačom garážovej brány.

tvorená uzavretým rámom. Spojovacie

Posuvné brány vyrábame aj na princípe

pripravených. Prvky výplne sú zo

samonosného systému. Posúvajú sa bez

štvorcových, obdĺžnikových, kruhových,

koliesok a spodnej vodiacej lišty. Bez

dutých, plných profilov, L profilov, plechov,

ohľadu na ročné obdobie majú

dreva, skla, laniek alebo umeleckých

bezproblémový chod a nevyžadujú osobitnú

prvkov.

údržbu.
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PRÍSTREŠKY
Vonkajšie prístrešky slúžia k ochrane pred
poveternostnými vplyvmi a hlukom.
Uplatňujú sa ako svetlíky, zádveria, zimné
záhrady. Konštrukciu tvoria prvky nosných
častí výplňových materiálov.
Ich vzájomným pospájaním vzniká nosný
systém, ktorý je ukotvený do vlastnej
stavby.
Výplň tvorí sklo:
· priehľadné
· farebné
· reflexné
· v prevedení bezpečnostné sklo
· sklo s drôtenou výplňou
· a plastová výplň – lexan

ÚŽITKOVÉ PRVKY
Z NEREZOVEJ OCELE
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

dverové madlo
vymedzovací stojan
ochranná rohová lišta
nerezový prah
dekoratívne opláštenie
umývací stôl
výdajový pult
pracovný stôl
pracovná doska
rošt k barovému pultu
skladový policový regál
vozík na podnosy
dvierka
podlahový rošt

STROJNOTECHNOLOGICKÉ
ZARIADENIA
Máme skúsenosti s realizáciou konštrukcií
strojnotechnologických zariadení podľa dodanej
výkresovej dokumentácie:
· linka na rezanie a spracovanie polystyrénových blokov
· drvič polystyrénu
· zásobníky - silá

INTERIÉROVÉ KULISY PRE
DIVADLÁ A TELEVÍZIU
Firma sa zaoberá výrobou konštrukcií kulís pre
divadlá a televíziu podľa dodanej výkresovej
dokumentácie.

KONŠTRUKCIE PRE REKLAMNÉ
A VÝSTAVNÍCKÉ AGENTÚRY
Firma sa zaoberá výrobou konštrukcií reklamné
a výstavnícké agentúry podľa dodanej
výkresovej dokumentácie.
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okov

MECHANICKÉ ZÁBRANY – PAPUČE
Mechanické zábrany dodávame v troch prevedeniach:
malé – do rozmeru pneumatiky 175/x vrátane
stredné - do rozmeru pneumatiky 175/x až do 235/x
veľké - do rozmeru pneumatiky 235/x až do 255/x
SÚV - do rozmeru pneumatiky 255/x až do 285/x
Mechanická zábrana sa skladá z troch pohyblivých ramien
a vložkového zámku. Je z vystuženej konštrukčnej ocele odolnej voči
štandardnému prepíleniu, nastriekaná práškovou technológiou
v žltom odtieni. Na požiadanie je ich možné dodať v ľubovolnom
odtieni. V prípade väčšieho počtu kusov je možné zámky prerobiť na
jednotný kľúč.
Papuča na vozidlo je ľahko skladovateľná a je s ňou jednoduchá
manipulácia.

Kontakt: 00421 (0) 905 564 765
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Vážení zákazníci,
Pôsobíme na trhu v oblasti kovovýroby a zámočníctva od roku 1998. Zaručujeme spoľahlivosť a dlhoročné skúsenosti s praxou. Vyrábame z pestrej
škály materiálov ako napríklad:
·nerez
·ţelezo
·mosadz
·hliník
·kombinácia so sklom, drevom a polykarbonátom
Sme tu pre firmy, ktoré hľadajú dlhodobú stabilnú spoluprácu. Ale aj pre individuálne projekty podľa poţiadavky.
Venujeme sa práci na zákazku. Jednoducho povedané, s nami si moţete vytvoriť produkt podľa vlastných poţiadaviek, a tak získate sluţby na
mieru. Ponúkame služby za výhodné ceny, či už ide o malý alebo veľký projekt.
Ponúkame servis počnúc výkresovou dokumentáciou cez výrobu až po montáž.
Naše práce sú zhotovované na mieru. Na začiatok nám pripravíte výkresovú dokumentáciu na dôkladnú analýzu. Ak potrebujete pomôcť aj v
tomto smere, radi pomôţeme a vytvoríme návrh riešenia spolu. Po rýchlej ale dôkladnej príprave Vám produkt zadáme do výroby. Po dokončení
Váš výrobok bude priamo dodaný a namontovaný naším tímom.
Dlhoročné pôsobenie v jednej pracovnej oblasti prináša bohaté skúsenosti a pozitívne referencie, ktoré Vám radi poskytneme.
S pozdravom
AZ kovo s.r.o.
Stará Ivanská cesta 1/A
821 04 Bratislava
Mobil: 00421 (0) 905 564 765
Email: azkovo@azkovo.sk
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