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AVG mult ipurpose bui ldings & hal ls



Naša spoločnosť v oblasti projekčnej činnosti zabezpečuje

Technické poradenstvo a konzultácie

Kompletné spracovanie projektovej dokumentácie 

oceľových konštrukcií v rozsahu pre stavebné povolenie

Kompletné spracovanie projektovej dokumentácie 

oceľových konštrukcií v rozsahu realizačný projekt

Zhotovenie výrobnej dokumentácie

Predpokladom úspešnej realizácie diela – dodávky oceľovej konštrukcie je 
kvalitná dokumentácia s požadovanými parametrami, ktorá je vypracovaná podľa 
platných štandardov a noriem. 
Naša spoločnosť okrem výroby a montáže oceľových konštrukcií zabezpečuje aj 
komplexné služby v oblasti poradenstva a  projektovania oceľových konštrukcií.

Naše projekčné oddelenie pozostáva zo skúsených projektantov a konštruktérov 
oceľových konštrukcií a je vybavené najmodernejšou výpočtovou technikou.
Obidva tieto faktory sú zárukou najoptimálnejšieho návrhu riešenia oceľových 
konštrukcií.

Pri návrhu, projektovaní a optimalizovaní oceľových konštrukcií naša spoločnosť 
využíva vysokoprogresívny software Tekla Structures, ktorý umožňuje tvoriť 
všetky typy aj náročných stavebných a technologických konštrukcií.

Tekla Structures ako výstup využíva 3D model, ktorý obsahuje kompletné 
geometrické a konštrukčné dáta ohľadne projektu.

Ako ďalším výstupom softwaru je  výrobná dokumentácia, výpisy jednotlivých 
prvkov a materiálu nevyhnutné pre potreby výroby.

PROJEKCIA A STATIKA OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE AVG 42
viacúčelové objekty & halové systémy AVG
AVG mult ipurpose bui ldings & hal ls
A V G S Y S T E M



Naša spoločnosť v oblasti projekčnej činnosti zabezpečuje

Technické poradenstvo a konzultácie

Kompletné spracovanie projektovej dokumentácie 

oceľových konštrukcií v rozsahu pre stavebné povolenie

Kompletné spracovanie projektovej dokumentácie 

oceľových konštrukcií v rozsahu realizačný projekt

Zhotovenie výrobnej dokumentácie

Predpokladom úspešnej realizácie diela – dodávky oceľovej konštrukcie je 
kvalitná dokumentácia s požadovanými parametrami, ktorá je vypracovaná podľa 
platných štandardov a noriem. 
Naša spoločnosť okrem výroby a montáže oceľových konštrukcií zabezpečuje aj 
komplexné služby v oblasti poradenstva a  projektovania oceľových konštrukcií.

Naše projekčné oddelenie pozostáva zo skúsených projektantov a konštruktérov 
oceľových konštrukcií a je vybavené najmodernejšou výpočtovou technikou.
Obidva tieto faktory sú zárukou najoptimálnejšieho návrhu riešenia oceľových 
konštrukcií.

Pri návrhu, projektovaní a optimalizovaní oceľových konštrukcií naša spoločnosť 
využíva vysokoprogresívny software Tekla Structures, ktorý umožňuje tvoriť 
všetky typy aj náročných stavebných a technologických konštrukcií.

Tekla Structures ako výstup využíva 3D model, ktorý obsahuje kompletné 
geometrické a konštrukčné dáta ohľadne projektu.

Ako ďalším výstupom softwaru je  výrobná dokumentácia, výpisy jednotlivých 
prvkov a materiálu nevyhnutné pre potreby výroby.

PROJEKCIA A STATIKA OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE AVG 42
viacúčelové objekty & halové systémy AVG
AVG mult ipurpose bui ldings & hal ls
A V G S Y S T E M



w w w.avgsystem.euw w w.avg-group.com w w w.avgsteel.com

Bratislava:
GSM: +421 (0)915 838 572
FAX:  +421 (0)2 444 502 28
E-mail:  info-ba@avg-group.com

Banská Bystrica:
GSM: +421 (0)915 833 516
FAX:  +421 (0)48 418 83 42
E-mail:        info@avg-group.com

Košice:
GSM: +421 (0)915 838 574
FAX:  +421 (0)55 677 06 44
E-mail:  info-ke@avg-group.com

Nové Mesto nad Váhom:
GSM: +421 (0)915 991 667
FAX:  +421 (0)32 771 44 40
E-mail:  info-nm@avg-group.com

Vyhradzujeme si právo jednostranne meniť a dopĺňať akékoľvek údaje v tomto katalógu, a na túto zmenu nie sme povinný upozorňovať našich obchodných 
partnerov. V prípade záujmu a potreby obchodného partnera mu bude aktuálna verzia katalógu na vyžiadanie zaslaná.

Označenie katalógu:  AVG OK-07/10

AVG group, a.s.
Vlkanovská cesta 2
976 31 Vlkanová (B. Bystrica)
SLOVAK REPUBLIC

Tel.: +421 (0)48 418 83 12
Tel.: +421 (0)48 418 83 32
Fax: +421 (0)48 418 83 42
GSM: +421 (0)915 833 512
E-mail: info@avg-group.com

w w w.avg-group.com

E-mail: info-cz@avg-group.com

AVG group, s.r.o.
P.O.BOX 151
Masarykovo nám. 43
586 01 Jihlava
CZECH REPUBLIC

Tel.: +420 567 215 620
Fax: +420 567 215 676
GSM: +420 739 61 2020

w w w.avg-group.com

GSM: +420 733 745 041 
FAX: +420 567 215 676 
E-mail: obchod-cz@avg-group.com 

Jihlava:

GSM: +420 739 354 507
FAX: +420 585 203 392
E-mail:  info-oc@avg-group.com

Olomouc:
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PREHĽAD PRODUKTOVPREHĽAD PRODUKTOV

Oceľové konštrukcie 
AVG pre viacúčelové
objekty

Oceľové konštrukcie 
AVG pre priemyselné
objekty

Oceľové konštrukcie 
AVG pre technológie,
plošiny, mosty

Zámočnícke výrobky
a doplnkové konštrukcie 

Strešné systémy AVG Trapézové profily AVG
(strešné, fasádne,
konštrukčné)

Alumíniové kompozitné
kazetové fasády
a interiéry AVG

Laminátové kompaktné 
fasády a interiéry AVG

Transparentné 
(presklené) fasády AVG

Okná, dvere, výklady

Priemyselné brány,
chladiarenské a
mraziarenské dvere

Presvetľovacie
polykarbonátové prvky
(panely, svetlíky) AVG

PVC hygienické 
ukončovacie profily AVG

Klampiarske výrobky,
lemovacie prvky AVG

Tepelnoizolačné 
sendvičové strešné 
a fasádne systémy AVG
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