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staviame z dreva

kontrakting ®



montované stavby

pasívne domy

lepené drevo

väzníky 

krovy

strechy

fasády



Sme lídrom vo výrobe drevených 

priehradových väzníkov na rozpätia  

do 30 metrov. Naším produktom sú 

montované domy a nadstavby budov 

z dreva aj v nízkoenergetickom a pasívnom 

štandarde. Vyrábame steny v rôznych 

konštrukčných skladbách, stropy, stĺpy 

a nosníky. Ovládame dostupné moderné 

technológie a využívame drevo ako základný 

konštrukčný materiál. Staviame stĺpikové 

konštrukcie, konštrukcie z veľkoplošných 

panelov ako aj skeletové stavby z lepeného 

lamelového dreva. Skúsenosti z výroby viac 

ako 7 000 rôznych konštrukcií sú k dispozícii 

všetkým našim partnerom – investorom, 

projektantom i montážnym firmám. V našich 

spoločnostiach pracujú tímy kvalifikovaných 

projektantov, technikov a výrobných 

pracovníkov pripravené k okamžitej 

spolupráci s investormi, projektantmi 

a stavebnými firmami. Spoločne s vami 

hľadáme najlepšie riešenie vašej stavby. Sme 

vybavení výkonnými softvérovými riešeniami 

vo všetkých oblastiach našej činnosti. 

Vďaka tomu dokážeme posúdiť množstvo 

riešení a nájsť pre vás najlepšiu alternatívu.

Vo výrobných procesoch disponujeme 

potrebnými technologickými zariadeniami 

a mechanizáciou tak, aby sme programovo 

vyrábali kvalitné a normám zodpovedajúce 

konštrukcie. Dôsledne preverujeme všetky 

detaily z hľadiska konštrukčného, statického, 

tepelnoizolačného i stavebno-fyzikálneho. 

Nemáme katalógy, pretože v spolupráci  

so skúsenými architektmi staviame stavby 

napĺňajúce predstavy našich zákazníkov. 

Individuálne dispozičné, konštrukčné 

a materiálové riešenia vytvárajú spektrum 

našich referencií. 

Máme radi drevo, ktoré je naším základným 

konštrukčným materiálom. v návrhu 

dôsledne využívame jeho prednosti 

a ponúkame odberateľom modernú 

konštrukciu zodpovedajúcu požiadavkám 

doby, ktorú žijeme. Nízka energetická 

náročnosť objektov, pohoda v interiéri, 

výnimočné výrazové charakteristiky dreva 

a súvisiacich materiálov umocňujú pocit 

života s prírodou a v prírode.

To je náš príspevok budúcim generáciam,  

od ktorých sme si našu krajinu len na krátky 

čas požičali.

Sme partnerom investorov,

stavebných spoločností 

a projektantov

Skupina Kontrakting navrhuje, 
vyrába a montuje stavby  
z dreva a ich konštrukčné časti 
od roku 1995.
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Supermarket v Banskej Bystrici

Staviame z dreva

Prečo sú priehradové väzníky obľúbené?

Spoľahlivá statika

Veľké rozpätie a voľné dispozičné riešenie

Rýchla a bezpečná montáž

Variabilita tvaru konštrukcie

Optimalizované náklady
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Krovy a väzníky

Ako ušetriť  

pri stavbe 

bungalovu

Drevené priehradové väzníky sú ideálnou 

konštrukciou krovu pre takmer každý rodinný 

dom. Pri bungalovoch, vďaka ich použitiu, môže 

stavebník ušetriť i viac ako 10 000 eur. Väzníky 

položené na obvodových múroch nahradia stropnú 

konštrukciu a umožnia voľné a variabilné  

dispozičné riešenie domu. 

 

To znamená, že aj zmeny dispozičného riešenia  

v budúcnosti nebudú obmedzované vnútorným 

nosným systémom. Tým sa ušetria náklady 

na samostatné vnútorné nosné steny, ich základy 

a výkopy, ako aj náklady na zhotovenie 

samostatnej stropnej železobetónovej  

či keramickej konštrukcie.

Rodinný dom v Bielowicku, Poľsko

Rodinný dom – bungalov v Partizánskom

pridané 
zaťaženie
+ 50 kg/m2



Základná škola v Prakovciach

Základná škola v Sátoraljaújhely, Maďarsko

Internát v Novom Meste nad Váhom

Hotel Młyn Jacka v Jaroszowiciach, Poľsko

Autor | Dipl. Ing. Andrzej Spisak

Strecha roka 2008 

I. miesto    

Remeselná práca – klampiar

Strecha roka 2011 

I. miesto    

Remeselná práca – tesár



Krovy a väzníky

Výrobná hala vo Veľkom Rovnom

Autor | Ing. arch. Ľubomír Zaymus

Supermarket v Novej Bani
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Supermarket v Žiline

Supermarket v Banskej Bystrici

Staviame z dreva



Jazdiareň v Chorvátskom Grobe

Prístrešok golfovej techniky, Tále

Autor | Ing. Jaroslav Moravčík

Prevádzková budova v Brezne

Krovy a väzníky
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Polyfunkčný objekt v Sobotišti

Telocvičňa v Žiline

Autor | Ing. arch. Peter Krajčo

Staviame z dreva



Krovy a väzníky

Rodinný dom v Dubovej pri Modre

Rodinný dom v Solčanoch
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Výrobný závod v Bytči

Záhorská Bystrica, Záhorské sady – vila II

Autor I POKORNY ARCHITEKTI, Ing. arch. Pavol Pokorný

Staviame z dreva
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Krovy a väzníky

Hala v Prečíne

Textilný závod v Oskave, Česká republika



Staviame z dreva

Rodinný dom v Púchove

Rodinné domy vo Sveredníku
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Drevené konštrukcie krovu navrhujeme  

a vyrábame pre všetky druhy krytiny.  

Vlastná tiaž krytiny nie je prekážkou pre návrh 

krovu v akejkoľvek technológii. 

Krovy z drevených priehradových väzníkov 

sa úspešne používajú pri rekonštrukciách 

plochých striech, jednoduchým vytvorením novej 

konštrukcie bez rozsiahlych stavebných úprav. 

Zvolený technologický postup ochraňuje objekt 

pred masívnym zatečením zrážkovou vodou. 

Podľa požiadavky investora možno touto 

technológiou sanovať plochú strechu  

aj vytvorením ďalšieho podlažia  

s využiteľným podkrovím. 

Poľnohospodárska hala v Chvojnici

Krov rodinného domu

Poľnohospodárska hala v Nemšovej

Krovy a väzníky



Strecha rodinného domu vo Vrbovom

Rodinné domy v Čečínskej Potôni

Krovy a väzníky



Sklad v Šuranoch

SEPS – nadstavba v Žiline
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www.kontrakting.sk

www.facebook.com/kontrakting

www.staviamezdreva.sk

www.facebook.com/staviamezdreva.sk
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www.facebook.com/kontrakting

www.staviamezdreva.sk

www.facebook.com/staviamezdreva.sk

kontrakting krov hrou, s. r. o.

kontrakting stavebné montáže, s. r. o.

Dolné Rudiny 1, SK-010 01 Žilina

spojovateľka    tel.: + 421 41 763 13 21, 763 18 46, 724 77 32    zilina@kontrakting.sk

projektové oddelenie    statika@kontrakting.sk

montáž konštrukcií    sm@kontrakting.sk

pracovisko Zvolen    Duklianskych hrdinov 16, SK-960 01 Zvolen    
mob.: + 421 908 920 597    zv@kontrakting.sk

drevovýroba   Okoličné – priemyselná zóna, SK-031 04 Liptovský Mikuláš 
vedúci prevádzky    mob.: + 421 908 916 984 
majstri prevádzky    mob.: + 421 905 515 044 
prevádzka    mikulas@kontrakting.sk
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