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Nová administrativní a prodejní hala Almeco 
V Úvalech u Prahy stojí nová administrativní a prodejní hala pro zpracovatele čokolády – společnost 
Almeco. Dodavatelem montované haly byla společnost Unihal s.r.o. z Otrokovic, která se speciali-
zuje především na ocelové konstrukce pro průmyslové objekty.

Montovaná hala byla realizována v roce 2016 pro potřeby zpraco-
vatele čokolády a prodejní prostory pro čokoládové ozdoby, surovin 
pro výrobu zmrzliny a také školící prostory společnosti.

Hala o rozměrech 19 × 46 × 7,3 m je složena z rámové ocelové kon-
strukce a je zateplena sendvičovým izolačním panelem. Hala je pro-
pracována do detailu. Luxusní zpracování exteriéru i interiéru umocňu-
je reprezentativní pojetí prodejních a školících prostor investora.

OCELOVÁ KONSTRUKCE HALY ALMECO
Průmyslová hala z rámové ocelové konstrukce je dispozičně čle-

něná na dvě podlaží, která jsou propojena ocelovým schodištěm. 
Administrativní prostory navazují na zadní skladovou halu.

Požární odolnost ocelové konstrukce haly je řešena sádrokarto-
novými obklady a nátěry. Ocelová konstrukce byla kotvena k beto-
novým základům na závitové tyče přes chemickou maltu.
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Přízemí montované haly slouží zejména pro technické zázemí 
společnosti. Je zde umístěna prodejna čokolády, kávy a cukrovinek, 
najdeme zde rovněž chladírenské boxy a sklad. 

První patro haly je řešeno jako reprezentativní školicí středisko, 
dominantou je ocelové schodiště se skleněným zábradlím a před-
ní vzorkovna s barem a kavárnou. Z prodejní části haly se přechází 
do konferenční a  školící části budovy. Školicí prostory slouží pro 
pořádání seminářů pro zákazníky z řad cukrářů, zmrzlinářů či pe-
kařů. Místnosti jsou dvě, jak pro praktickou, tak teoretickou část 
školení. 

OPLÁŠTĚNÍ HALY ALMECO
Ocelová konstrukce prodejní a administrativní haly byla opláště-

na sendvičovým polyuretanovým panelem v tloušťce 100 mm a mi-
nerálním panelem v tloušťce 150 mm na stěnách. Část střechy je ze 
skládaného střešního pláště – trapézový plech, izolace 240  mm 
a  folie SIKA systémem Combiroof (kombinace minerálních desek 
a polystyrenu s požární odolností REI 30 DP1).

Součástí dodávky haly byla přední prosklená fasáda se slunola-
mem, která je dominantou celé administrativní budovy.

Na střeše haly je příprava pro budoucí fotovoltaickou elektrárnu. 

Nad stávající halu byly vyvedeny ocelové konstrukce, které vynáší 
technologie vzduchotechniky a klimatizací.

Zadní část haly je určena k provozní činnosti investora.
Celá montovaná hala je dodaná v barvě stříbrné RAL 9006, stejně 

tak i výplně otvorů, klempířské prvky a zapravení haly.

KONCEPCE HALY 
Základním předpokladem a  záměrem investora při plánování 

haly byl maximální důraz na výsledný estetický dojem haly a kvali-
tu použitých materiálů.

Montovanou halu zrealizovala společnost Unihal s. r. o., která se za-
bývá výrobou a montáží ocelových konstrukcí pro montované stavby 
všech typů hal. Unihal se specializuje na ocelové konstrukce rámové-
ho typu opláštěné izolačními sendvičovými panely. Toto řešení inves-
tor preferoval nejen z designového hlediska, ale také z hlediska řady 
výhod, které tyto montované stavby představují.

Ing. Blanka Dostálová,
blanka.dostalova@unihal.cz,

Unihal s. r. o.

Nová administrativní a prodejní hala Almeco
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