
Sme slovenská montážna spoločnosť so sídlom
v Podbrezovej-Lopeji, ktorá sa od roku 2010 prioritne
zameriava na montáž oceľových konštrukcií, zámočníckych
konštrukcií, strešných trapézových plechov, fasádnych
systémov a klampiarskych prvkov.

Montáž realizujeme prevažne na Slovensku, v Maďarsku
a Českej republike. Ojedinele v Nemecku, Rumunsku,
Chorvátsku a Slovinsku.



OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE
Montáž nosných a pomocných oceľových konštrukcií





ZÁMOČNÍCKE KONŠTRUKCIE

• Montáž obrúb, podsád, oceľových výmen, paždíkov, hrubostenných Pz. 
profilov, stužovacích prvkov, pochôdznych roštov, ťahokovov atď. 

• Kompletizácia konštrukcií do finálnej podoby







STREŠNÝ TRAPÉZ

• Montáž strešného trapézu, 
kotviacich bodov, podsieťovania
miesta montáže 

• Kompletizácia všetkých 
pomocných prvkov pre následnú 
montáž strešnej skladby 







FASÁDNE SYSTÉMY

Montáž fasadných systémov: 
• Trapézové fasády
• Sendvičové fasády
• Odvetrávané fasády
• Skladané fasády
• Fasádne kazety – Liberty
• Stenový systém - Qbiss







VNÚTORNÉ KONŠTRUKCIE
ZO SENDVIČOVÝCH 
PANELOV

• Chladiace boxy

• Mraziarenské boxy

• Čisté zóny

• Priečky

• Vstavky

• Podkoštrukcie podhľadov
a podhľady





REKONŠTRUKCIE FASÁD
Odstrojenie pôvodných fasád, sanácia konštrukcií, montáž rektifikačných
podkonštrukcií pre zvolený fasádny systém 







OPRAVY FASÁD
Výmeny panelov a klampiarskych prvkov



OPRAVA FASÁDY

• Po požiari



OPRAVA FASÁDY

• Vybúranie fasádnych panelov zvnútra haly 
pri manipulácií materiálu s VZV



OPRAVA 
FASÁDY

• Poškodenie estetického 
charakteru –
poškrabanie                    
a preliačenie 
sendvičových panelov



OPRAVA 
FASÁDY
• Zrútenie 

uskladneného 
materiálu –
vybúranie skladanej 
fasády



OPRAVA 
FASÁDY
• Zrútenie 

uskladneného 
materiálu –
vybúranie skladanej 
fasády



REALIZÁCIE 
MONTÁŽE

Z hľadiska prístupnosti, 
výšky, exponovanosti, 
úrovne obtiažnosti



MONTÁŽ FASÁDY 
ZO ZÁVESNÝCH 
MONTÁŽNYCH 
LÁVOK



MONTÁŽ FASÁDY Z MONTÁŽNYCH KOŠOV



MONTÁŽ FASÁDY Z 
LEŠENÍ



MONTÁŽ FASÁDY Z PRACOVNÝCH PLOŠÍN



MONTÁŽ V 
KOOPERÁCIÍ
S 
HOROLEZCAMI



KLAMPIARSKÉ PRÁCE

• Komplexné klampiarské uzavretie fasád

• Spevnené ochranné rámy fasády pri  sekčných bránach (Logistické centrá)

• Opláštenie a zateplenie transportných potrubí  (Priemyselné zriadenia)

• Ostenia, nadpražia, parapety, prahy

• Rohy, kúty, zvislé a vodorovné spoje

• Atiky, okapové nosy

• Nápoje fasád a ich jednotlivých častí

• Zvodové systémy

• Presvetľovacie systémy



LEMOVANIE

• Spevnené ochranné rámy fasády   
pri  sekčných bránach               
(Logistické centrá)

• Opláštenie a zateplenie 
transportných potrubí       
(Priemyselné zriadenia)



LEMOVANIE

• Ostenia, nadpražia, 
parapety, prahy



LEMOVANIE
• Atiky

• Okapové nosy



LEMOVANIE

• Rohy
• Kúty
• Zvislé a vodorovné

spoje



ZVODOVÉ 
SYSTÉMY

• Hranaté
• Okrúhle
• Vyrábané na zákazku



LEMOVANIE • Systémové lemovanie 
bezpečnostného prepadu

• Nápoj sendvičovej fasády na 
zakladací prah

 Exteriér
 Interiér



MARKÍZY, PRESTREŠENIA

• Sklenené

• Trapézové 

• Sendvičové



PRESVETLOVACIE PÁSY,  SNEHOLAMY
• Presvetľovacie fasádne pásy – systém RODECA

• Sneholamy - systémové

• Sneholamy vyrábané na zakázku – pripravené Al. stĺpiky na strešnom trapéze
pre namontovanie sneholamu



PRIDRUŽENÉ REALIZÁCIE
Demontáž lode a dopravníkov 



MECHANIZÁCIA



REALIZÁCIA  MONTÁŽE  PRE  ZHOTOVITEĽOV



REALIZÁCIA MONTÁŽE PRE GENERÁLNYCH DODÁVATEĽOV 
STAVIEB



VÁŽENÍ KLIENTI



WOODTEM, s.r.o.
Dolná 510/27
Podbrezová-Lopej
976 98

IČO: 45970955
IČ DPH: SK2023175924

Konateľ: Andrej Lapin
Kontakt: +421 907 827 655
Mail: woodtem@woodtem.sk, info@woodtem.sk
Web: www.woodtem.sk


