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O společnosti
Společnost Ocelové konstrukce s.r.o. České Budějovice vznikla v roce 1996 a má dlouholeté zkušenosti ve výrobě 
a montáži ocelových konstrukcí. Její působnost je mezinárodní. Má potřebné technické i prostorové zázemí pro výrobu 
i komplexní mechanizační prostředky pro montáže halových systémů a zámečnických výrobků.

Vysoká odborná způsobilost řídících i profesních pracovníků vytváří předpoklady pro vysokou kvalitu prováděných prací.
Od svého založení se firma zaměřuje na hlavní obory své činnosti a jejich další profesionální rozvoj. V souvislosti s našimi 
investicemi do nových technologií se naší společnosti daří každou zakázku navrhnout a vyrobit v co nejekonomičtějším 
a nejoptimálnějším řešení.

Patříme mezi renomované velké výrobce ocelových konstrukcí v České republice v širokém spektru jejich druhů  
a doplňků pro komerční, sportovní, skladové a bytové účely. Jednou z předních priorit firmy je trvalá snaha o zlepšení 
jakosti výroby pomocí moderních technologií, zavedení systému jakosti řízení firmy a jejího hospodářství udělením 
certifikátů ISO 9001, 14001 a 18001. 
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Firemní údaje 
Ocelové konstrukce s.r.o.
U Pily 591, 370 01 České Budějovice
Česká republika

IČ: 25153595
DIČ: CZ25153595
číslo účtu ČSOB: 712122583 / 0300

+420 387 425 301 | info@okcz.cz
www.okcz.cz | www.halyocelove.cz
www.stavebnicehaly.cz
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Vyrábíme  a realizujeme standardní i atypické ocelové halové konstrukce a halové komplexy 
pro široké spektrum použití.

Každou zakázku jsme schopni díky dlouholetým zkušenostem navrhnout a vyrobit 
s ohledem na individuální potřeby zákazníka, ať už se jedná o:

• Výrobní haly 
• Logistická centra
• Skladové haly
• Obchodní a komerční objekty
• Administrativní komplexy
• Servisy a autosalony
• Zemědělské haly
• Sportovní haly – tenisové, zimní stadiony, tělocvičny, jízdárny, plavecké bazény aj.
• Hangáry 
• Datová centra
• Haly včetně jeřábových drah pro dynamickou výrobu
• Ocelové vestavby
• Mobilní haly a konstrukce pro dočasné haly

Náš vlastní stavebnicový systém je založený na svařovaných kónických prvcích a představuje 
ekonomické řešení pro halové stavby. Vlastní vývoj nových ocelových konstrukčních prvků i 
samotné projektování hal probíhá ve statickém výpočtovém systému Dlubal a konstrukčním 
programu CAD systému AdvanceSteel.

Ve výrobním procesu používáme moderní výrobní technologii založenou na svařovací 
nástavbě CNC do délky 15m, pulzní svařování Fronius, Selco, CNC vrtací centrum, pálicí 
plazmové centrum s možností značení jednotlivých vyráběných prvků.



O C E L O V É  K O N S T R U K C E

Standardním produktem jsou ocelové stavby tvořené kompletním ocelovým 
systémem. Obecně se dá říci, že  veškerá stabilita takové stavby je zajištěna 
čistě ocelovými prvky.

Zpravidla jsou tyto stavby tvořené:
• Hlavní - primární ocelovou konstrukcí tvořenou stojkami, příčlemi (vazníky) 

či průvlaky
• Pomocnou - sekundární konstrukcí, kde se jedná o prvky, které pomáhají 

nést pláště a příslušenství v nich
• Stabilizační  prvky, mezi něž patří zavětrování, brzdná ztužidla, výztuhy  

a prvky zajišťující stabilitu konstrukce
• Jeřábové dráhy a nosníky podvěsné drážky
• Průvlaky a stropnice multipodlažních objektů

Pro komplexnost celkové stavby pak do halového systému patří:
• Střešní pláště
• Stěnové pláště a dělící příčky
• Okapové systémy
• Klempířské prvky
• Příslušenství v pláštích
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K O M B I N O V A N É  K O N S T R U K C E
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Výhodou ocelových prvků je jejich vysoká únosnost při poměrně štíhlých  prv-
cích. Jsou však případy, kde  nelze využít ocel jako základní nosný sytém 
např. z požárního důvodu, nebo architektonického vzhledu stavby. Nebo na-
opak v jiných stavebních systémech je nutné stabilizovat prvky tužším ma-
teriálem. Proto se setkáváme se systémy kombinovanými.

Nejčastějším příkladem je potřeba vytvořit velká rozpětí u konstrukcí, kde zá-
kladním systémem je železobeton, který však není schopen ekonomicky pře-
klenout velký prostor bez vnitřních podpěr. V takovém případě  jsou rámové 
příčle nahrazeny ocelovými prvky a to jak plnými, svařovanými nebo příhra-
dovými. V tomto případě ocelová konstrukce zajišťuje dílčí stabilitu objektu.

Dalším příkladem je  třeba zemědělská výstavba, kde je požadavkem mít 
dřevěnou střechu včetně dřevěných vaznic. Hlavní nosná konstrukce pro tuto 
stavbu bude ocelová a budou ji tvořit hlavně sloupy, nebo i příčle a ztužidla. 
Ostatní prvky pak mohou být dřevěné. V tomto případě ocelové konstrukce 
zajišťuje hlavní stabilitu objektu a přenos síly do základových konstrukcí a 
dřevěné konstrukce zajišťují dílčí přenos sil do nosné konstrukce.



O C E L O V É  H A L O V É  S Y S T É M Y

Ocelové konstrukce vyrábíme standardně z oceli GD S235. V případě poža-
davků na velké rozpony jsme schopni použitím oceli  GD S355 optimalizovat 
hmotnost prvků a uspořit cenové náklady na realizaci.

Veškeré prvky jsou navrženy přesně podle požadavků zákazníka a hlavní 
vliv na hmotnost resp. dimenze prvků má:
I. Zatížení sněhem podle  normy ČSN EN 1991-1-3:2005/Z1:2006
II. Zatížení větrem podle normy ČSN EN 1991-1-4:2007
III. Dodatečné zatížení technologiemi a rozvody
IV. Zatížení od jeřábových drah a podvěsných drážek
V. Zatížení od stropů a užitného zatížení na nich

Body I. a II. nemůže zákazník ovlivnit a tyto vyplývají z pozice stavby v rámci 
zatěžovacích map.
Volbou  adekvátních zatížení dle bodů III. – V. lze velmi ovlivnit výsledné di-
menze a hmotnosti prvků. 

Obecně můžeme halové systéme rozdělit podle konstrukčního systému:
• Příhradové rámy
• Plnostěnné rámy a to jak ze svařovaných prvků, tak i z válcovaných  

prvků
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Konstrukční systém haly můžeme  rozdělit na několik skupin:
Podle tvaru:
• Rám se sedlovou střechou
• Rám s pultovou střechou
• Rám s lomenicovou  (polygonální) střechou

Podle počtu  lodí 
• Jednolodní
• Dvoulodní (s jednou vnitřní podpěrou
• Trojlodní (se dvěma vnitřními podpěrami)
• Čtyřlodní (se třemi  vnitřními podpěrami)
• Apod.

Vícelodní haly pak můžeme ještě provést :
profil sedlové haly s vnitřními podpěrami. Tato varianta nemá mezihalové 
žlaby, je tedy na odvod vody ze střechy bezpečnější, na druhou stranu je 
nutné dostatečně dimenzovat okapový systém na volné straně, který jímá 
značnou plochu. V tomto případě není nutné vodu stahovat vnitřním proso-
trem haly, tedy i šetříme větve ležaté kanalizace
Profil jednolodní sedlové haly několikanásobně řazených vedle sebe. Výho-
dou je rovnoměrnější odvod vody ze střechy. Je však nutno vyřešit všechna 
úžlabí, aby nezatékalo dovnitř haly. V tomto případě je důležitá volba střeš-
ního pláště
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Jeřábové dráhy provádíme nejčastěji ze svařovaných prvků resp. z válcovaných prvků osazených 
kolejnicí fixovanou přerušovaným svárem. Jeřábová dráha je dimenzována pro typ, rozpětí a nosnost 
dle individuálních požadavků investora.

Vícepodlažní konstrukce se sestávají ze sloupů a průvlaků. Tyto prvky realizujeme jako svařované 
i válcovaná profily. Podle typu stropní konstrukce pak můžeme realizovat:

• Stropní konstrukce ze železobetonových prvků, předepjatých či monolitických přes horní hranu 
stropních průvlaků.

• Stropní konstrukce ze železobetonových předepjatých prvků vkládaných do profilu stropních 
průvlaků – toto řešení šetří konstrukční výšku stopů

• Stropní konstrukce ze ztraceného bednění (např. z trapézového profilu), kde stropní průvlaky jsou 
doplněny o stropnice - nejčastěji z válcovaných profilů, které mohou být buď vloženy do profilu 
průvlaku, nebo přes jeho horní hranu. U tohoto řešení, podle míry užitného zatížení, jsou obvyklé 
rozteče stropnic 1,5 – 2,5 m.

Vícepodlažní konstrukce se dimenzují podle požadavku na užitné zatížení stropů a vlastní hmotnosti 
stropů.

Veškeré spoje primárních konstrukcí, jeřábových drah a vícepodlažních konstrukcí jsou prováděny 
pomocí pozinkovaných vysokopevnostních šroubů třídy 8.8 resp10.9 podle norny EN ISO 898-1 resp. 
EN 14399. Nejbežnější průměry šroubů jsou DN 18, 20, 24 a 30 mm.

Kotvení rámových stojek do základových konstrukcí se provádí pomocí závitových tyčí pevnostní 
třídy 10.9 do vyvrtaných děr pomocí stavební chemie. Mezera pod kotevní deskou musí být podlitá 
vysokopevnostním betonem, či adekvátní stavební chemií.
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Ocelové prvky jsou při výrobě otryskány a je na ně aplikován ochranný an-
tikorozní nátěr podle normy EN ISO 12944. Standardně expedujeme, resp. 
realizujeme konstrukci v následujícím provedení:

• Základní antikorozní nátěr v tloušťce 80 mikronů. Toto provedení je vhodně 
pro transport konstrukce a musí být na stavbě doplněno uzavíracím 
nátěrem. Standardní barvy základního nátěru jsou RAL 7035, RAL 9010

• Finální nátěr v tloušťce 120-140 mikronů. Jedná se dvouvrstvý nátěr 
sestávající se ze základního nátěru (viz. výše) a uzavíracího nátěru. Typ 
uzavíracího nátěru je volen podle korozivního prostředí stavby. Standardní 
barvy finálního nátěru jsou RAL 7035, RAL 9010, RAL 1015, RAL 5010. Barvy 
odstínů červené, žluté a zelené jsou s příplatkem.

• Protipožární nátěr. Tloušťka mikronáže vychází z požadavků na požární 
odolnost a návrhové odolnosti ocelové konstrukce. Celá skladba se 
sestává ze základního nátěru, protipožárního nátěru a uzavírací finálního 
nátěru.

• Pozinkování ocelové konstrukce. Standardně dodáváme konstrukce 
zinkované ponorem se zinkovou vrstvou 45-85 mikronů, což dle ČSN EN 
ISO 14713 odpovídá velmi dlouhé ochraně – 20 let a více.
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Podle požadavků na požární odolnosti či tvarové návaznosti na stavební 
konstrukce volíme sekundární konstrukci: 

• Z válcovaných či uzavřených profilů ve shodném materiálovém provedení 
jako primární konstrukce včetně povrchových úprav. Jedná se stěnové 
paždíky a orámování otvorů.

• Z pozinkovaných tenkostěnných prvků Z, C a L profilů. Jedná se o střešní 
vaznice, stěnové paždíky, orámování otvorů a výztuhy ve střešním 
a stěnovém plášti. Tenkostěnné profily jsou ohýbané (válcované) 
za studena z oceli třídy GD S320 resp. GD S450 . Povrchová úprava je 
galvanicky resp. žárově zinkovaná se zinkovým povlakem 275 g/m2.

Spojovaní sekundární konstrukce mezi sebou, jakož i k primární konstrukci 
je pomocí klipů, spojek a konzol vysokopevnostními pozinkovanými šrouby 
třídy 8.8 většinou DN 12 a 16 mm.
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Při realizaci hal vícelodních, či hal s atikami nad okapovou úrovni je možné 
střešní vaznice nahradit nosnými trapézovými profily.  Jedná se o trapézové 
profily s vysokou vlnou (např. TR135/310, 150/280 apod.) které se kladou jako 
jednopolově či dvoupolově přes horní hranu rámových příčlí a průvlaků.

Na takto položený profil je pak skládán střešní foliový systém skládající se 
z parotěsné folie, tepelné izolace z polystyrenu, minerální vlny či PIR desek, 
mechanicky kotvených do nosných profilů a svrchní hydroizolační vrstvy 
(mPVC membrány, bitumenové pásy apod.).

Pomocí hydroizolační membrány  lze vyřešit vodojistě veškeré detaily, 
zejména pak průchodky střechou, vspusti žlabů, vytažení na horní hranu 
atiky aj.

Pro absenci vaznic je tento systém také nazývám bezvaznicový.

Standardní vnitřní povrchová úprava nosných profilů je RAL 9010 a RAL 9002 
v tloušťce 15 mikronů. Standardní vnější povrchová úprava nosných profilů je 
ochranným lakem (+/- RAL 7044) v tloušťce 7-10 mikronů
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Pro zateplené haly je možné použít více oplášťovacích systémů:

Skládané  pláště – použitím vnějších a vnitřních trapézových profilů s vloženou tepelnou izolací.  
Je možné použít v kombinaci paždíky, je však nutné řešit tepelné mosty na styku trapézových profilů 
s paždíkem. Povrchové úpravy viz. trapézové profily

Kazetové pláště – jde de facto o typ skládaného, kde nosná kazeta nahrazuje sekundární konstrukci 
stěn i vnitřní plášť. Do ní je vložena izolace  přes ní buď přímo, nebo přes distanční prvky je kladen 
vnější trapézový profil. Povrchové úpravy viz. trapézové profily

Sendvičové  konstrukce – jde o prefabrikované prvky, skládající se ze dvou vrstev ocelových 
plechů s barevnou úpravou a vnitřního izolačního jádra. Izolační jádro může být polyuretan (PUR), 
polyizokyanurát (PIR), nebo minerální vlna (MW).

Sendvičové pláště se dělají s mnoha vnějšími a vnitřními profilacemi, které jsou u jednotlivých výrobců 
různé, avšak nejběžnější profilace, které najdeme téměř u všech výrobců jsou mikroprofilace, lineární, 
hladká, trapézová či sinusová profilace.

Standardními exteriérovými barevnými odstíny jsou RAL 1015, RAL 3013, RAL 5005, RAL 6011, RAL 7015, 
RAL 7016, RAL 7035, RAL 9002, RAL 9006, RAL 9007 a RAL 9010. Standardními interiérovými barevnými 
odstíny jsou RAL 9002 a RAL 9010. Standardní povrchová úprava je v provedení polyester 25 mikronů. 

Ve stěnách lze za určitých okolnosti použít sendvičové panely vodorovně bez stěnových paždíků přímo 
z rámu na rám nosné konstrukce.



www.okcz.cz

N E Z A T E P L E N É   P L Á Š T Ě

14

Jedná se o jednoduché opláštění, nejčastěji z trapézových profilů.

Toto opláštění slouží k uzavření objektů nenáročných na zateplení a na 
vzduchotěsnost. 

V případě potřeby se trapézový profil dá doplnit o antikondenzační vrstvu, 
která zamezí odkápnutí kondenzované vlhkosti na vnitřním líci trapézového 
profilu.

Nezateplené objekty je vhodné doplnit dostatečným odvětráním ve střešní 
rovině s nasávacími otvory ve spodní úrovni stěn.

Z nejběžnějších trapézových profilů jsou pro střechu TR35/207 či TR45/333 
v tloušťkách podle roztečí vaznice a klimatického zatížení a pro stěny 
TR20/125, TR35/207, TR40/160 či TR50/250. 

Standardní vnější povrchová úprava trapézových profilů je RAL 1015, RAL 
3000, RAL 3009, RAL 5010, RAL 6011, RAL 7016, RAL 7035, RAL 9002, RAL 9006, 
RAL 9007 a RAL 9010 v tloušťce 15 mikronů. Standardní vnitřní povrchová 
úprava trapézových profilů je ochranným lakem (+/- RAL 7044) v tloušťce 
7-10 mikronů.
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K L E M P Í Ř S K É   P R V K Y

Jednou skupinou je lemování střešního a stěnového pláště z rovinného plechu tloušťky 0,63 
mm resp. 0,75 mm. Materiál je shodný, ze kterého se válcují trapézové profily tzn. i povrchová 
úprava. 

Lemovacími prvky mohou být shodné se střešním, nebo stěnovým pláštěm, nebo jimi můžeme 
architektonicky zvýraznit vzhled budovy volbou vhodných kombinací k těmto plášťům.

Jedná se zejména o lemování hřebene, štítů, sněhových zábran a odkapových hran u střešního 
pláště a o lemování soklů, rohů, koutů, orámování otvorů, dilatací a napojení objektů u stěnového 
pláště.

Lemovací prvky jsou ohýbána na ohraňovacích strojích pro každou zakázku individuálně podle 
jak typových tak atypických detailů.

Druhou skupinou je okapový systém. Je možné využít standardních okapových systémů různých 
výrobců z půlkruhových žlabů a kruhových svodů, nebo jej provést jako ohýbané hranaté prvky, 
které můžeme individuálně vytvořit s ohledem na použité pláště a požadavky klienta.

Standardní vnější povrchová úprava trapézových profilů je RAL 3009, RAL 5010, RAL 6005, RAL 
6011, RAL 6020, RAL 7011, RAL 7016  RAL 7037 RAL 8003, RAL 8004, RAL 8017, RAL 9002, RAL 9005, 
RAL 9006 a RAL 9010 v tloušťce 25 mikronů.

V určitých případech jsme schopni dodat okapový systém v pozinkovaném, titanzinkovém či 
nerezovém provedení.
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P Ř Í S L U Š E N S T V Í

Pro střešní a stěnové pláště je možné volit ze spousty kompatibilních příslušenství.

Ve střešním plášti to jsou nejčastěji:

• Hřebenové světlíky, podélné světlíky či příčné světlíky, pevné resp. s  větracími křídly
• Zařízení pro odvod kouře – RWA klapky
• Průchodky střešním pláštěm
• Ventilační hlavice
• Větrací hřebenové stěrbiny
• Prosvětlovací střešní panely a prosvětlovací profily
• A jiné...

Ve stěnovém plášti to jsou nejčastěji:

• Vrata
• Okna
• Dveře
• Prosvětlovací panely a prosvětlovací profily
• Polykarbonátové prosvětlovací pásy
• Větrací mřížky a průchodky VZT
• A jiné...



V Z O R N Í K   B A R E V

www.okcz.cz 17

PRIMÁRNÍ KONSTRUKCE - základní nátěr (80 mikronů)

RAL 7035
Světle šedá

RAL 9010
Bílá

NOSNÉ TRAPÉZOVÉ PROFILY - exteriér (7-10 mikronů)

RAL 7044
Hedvábná šedá

PRIMÁRNÍ KONSTRUKCE - finální nátěr (40-60 mikronů)

RAL 7035
Světle šedá

RAL 9010
Bílá

RAL 1015
Slonová kost světlá

RAL 5010
Enziánová modrá

NOSNÉ TRAPÉZOVÉ PROFILY - interiér (15 mikronů)

RAL 9010
Bílá

RAL 9002
Šedobílá
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RAL 5005
Signální modrá

RAL 6011
Rezedová zelená

RAL 7016
Antracitová šedá

RAL 7035
Světle šedá

RAL 9002
Šedobílá

RAL 9006
Bílý hliník - metalíza

RAL 9007
Šedý hliník - metalíza

RAL 9010
Bílá

SENDVIČOVÉ PANELY - exteriér (25 mikronů) TRAPÉZOVÉ PROFILY - interiér (15 mikronů)

RAL 1015
Slonová kost světlá

RAL 3013
Tomatová červená

RAL 9010
Bílá

RAL 9002
Šedobílá

RAL 7015
Břidlicová šedá
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RAL 3009
Oxidovaná červená

RAL 5010
Enziánová modrá

RAL 6011
Rezedová zelená

RAL 7016
Antracitová šedá

RAL 7035
Světle šedá

RAL 9002
Šedobílá

RAL 9006
Bílý hliník - metalíza

RAL 9007
Šedý hliník - metalíza

RAL 9010
Bílá

TRAPÉZOVÉ PROFILY - exteriér (15 mikronů) TRAPÉZOVÉ PROFILY - interiér (7-10 mikronů)

RAL 7044
Hedvábná šedá

RAL 1015
Slonová kost světlá

RAL 3000
Ohnivě červená
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RAL 5010
Enziánová modrá

RAL 6005
Mechová zelená

RAL 6011
Rezedová zelená

RAL 6020
Chromová zelená

RAL 7016
Antracitová šedá

RAL 7011
Ocelová šedá

RAL 7037
Prachová šedá

RAL 8004
Měděná hnědá

RAL 8003
Antuková hnědá

RAL 8017
Čokoládová hnědá

RAL 9002
Šedobílá

RAL 9005
Černá

RAL 9006
Bílý hliník - metalíza

RAL 9010
Bílá

V Z O R N Í K   B A R E V

OKAPOVÝ SYSTÉM (25 mikronů)

RAL 3009
Oxidovaná červená
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ACR auto a.s.  České Budějovice
Agromont Vimperk spol. s r. o.  Radostice
Antonín Úškrt - DŘEVOŠKRT  Domažlice
Autoimport Mach.cz a.s.  České Budějovice
Budějovická strojírna  U Pily 3, České Budějovice
Casta  a.s.  Veselí nad Lužnicí
Casta  a.s.  Okružní ul., České Budějovice
CEKA, s. r. o.  Beroun
CML Innovative Technologies s.r.o.  Hranice u Aše
Čeněk Jelen  Ješín, Velvary
Demostav, spol. s r. o.  Goethova 1, České Budějovice
dstechnik.cz  Litvínovice 209, České Budějovice.
EWAC spol. s r. o.  Planá 80, České Budějovice
Filipsport   Netolice
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o.  Děčín
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o.  Litoměřice
Global, spol. s r. o.  Rantířovská 100, Jihlava
GOSAN Žabeň
Groz-Beckert Czech s. r. o.  U Sirkárny 739/3, České Budějovice
Helios Bau s. r. o.  Čtveřín, Doubí
HEYCO WERK ČR s. r. o.  Písek
IZOLTECHNIK CZECH s. r. o.  Průmyslová 466, Písek
IZOLTECHNIK CZECH s. r. o.  Faurecia Automotive CR, Průmyslová 466, Písek

IZOLTECHNIK CZECH s. r. o.  Lannova tř. 136/32, České Budějovice
Kámen a písek, spol. s r. o.  Český Krumlov
Kámen a písek, spol. s r. o.  Prachatice
KILI s. r. o.  Šlapanice
KOHOUT  COMPANY s. r. o.  Nemanická 446/1, České Budějovice
Koller Immobillen s. r. o.  Dolní Pěna, Jindřichův Hradec
KONSTRUKT s. r. o.  Beroun
KOSTKA JH s.r.o.                Jindřichův Hradec
MAO a.s.  Praha Libuš
MATTEO s. r. o.  Pivovar Samson, České Budějovice
Meťák spol. s r. o.  České Budějovice
Mgr. Jiří Řepa  Dubičné
Montza   Lety
MORAVSKÁ VÝROBNÍ a.s.  Velký Týnec
Obilka s. r. o.  Žižice
Ovocnářské centrum Nedbal  Cerhýnky
PE-STAV Plzeň s. r. o.  Karlštejn
PE-STAV Plzeň s. r. o.  Lochotínský amfiteátr Plzeň
PE-STAV Plzeň s. r. o.  Stříbro
PLOTSTAV s. r. o.  Zápy 
PPCentrum, s. r. o.  Čelákovice
PRADAST, spol. s r .o.  Presslova, České Budějovice
PROZAC stavební, s. r. o.  Nebahovská 68, Prachatice 
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Rončka s. r. o.  Krásno nad Teplou
RUCHSTAV BUILDING a.s.  Uhelná 339, Chrást u Plzně
RUCHSTAV BUILDING a.s.  Osek u Rokycan
S&H stavební a obchodní firma, s. r. o.  Tojická 162, Nepomuk 
S.O.K. stavební s. r. o.  Čestlice
S4 - Stavební s. r. o.  Prostějov
S4 - Stavební s. r. o.  Šternberk
Scorpius, spol. s r. o. 
SH MONT s. r. o.  Kaplice - Nádraží
SH&RP METAL s. r. o.  Karolíny Světlé 4, České Budějovice
SILBA - Elstav s.r.o.  Benešov
SINOP REAL a.s.  Praha Hostivař
SPH stavby s. r. o.  Sněžné, Žďár nad Sázavou
SPH stavby s. r. o.  Velké Meziříčí
SPH stavby s. r. o.  Třešť
SPH stavby s. r. o.  Pernštejn
Správa Pražského hradu  Pražský hrad, Praha
Stanislav Gajdošík  Topolná
STECHER v.o.s. Č. Budějovice  České Budějovice
STRABAG a.s  Jiráskova ul. Třeboň
STROS, Sedlčanské stojírny a.s.  Strojírenská 791,Sedlčany
Střední škola a Základní škola Vimperk  Nerudova 267, Vimperk
Tectonica s. r. o.  Vídeň, Žďár nad Sázavou

Tectonica s. r. o.  Brno
Tectonica s. r. o.  Brno
TERMS a.s.  Štecherův Mlýn, České Budějovice

Slovensko
BLOCK a.s.  Trenčianske Stankovce
DASKO, s. r. o.  Nemšová
DODOCARS Pezinok
Juhokameň s. r. o.  Ľudovítov
PITS s.r.o. Žilina  Trnava - Farárske
SEEB s. r. o.  Sereď
SH MONT, s.r.o.  Bratislava - Devínska Nová Ves

Německo
FETTER Salzweg

Itálie
FM Logistic  Capriata d´Orba

Francie
FM France  Marolles sur Seine
NG Concept  Marolles sur Seine








