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Montovaná hala pro vinaře? Ekonomické  
a rychlé řešení, které uspoří spoustu času a peněz

Montované haly z ocelových konstrukcí díky novým technologiím a postupům zajišťují široké možnosti využití v potravinářství, 
splňují veškerá přísná hygienická kritéria a díky speciálním nátěrům zajišťují ochranu proti korozi i v agresivnějším prostředí, 
jakým je například segment vinařství.

Velkou výhodou montovaných hal opláštěných sendvičovými pa‑
nely je, že jsou snadno omyvatelné, udržovatelné, nezadržují se 
v nich bakterie houby ani plísně, jsou z interiéru světlé a nepropou‑
ští vlhkost  

NOVÁ MONTOVANÁ HALA VINAŘSTVÍ LUDWIG
Na Jižní Moravě v Bořeticích nedaleko Pálavských vrchů vyrostla 

nová montovaná hala na sklizeň a zpracování vína  Výrobce a doda‑
vatel vína Vinařství Ludwig se specializuje především na kvalitní 
přívlastková vína, slámová a ledová vína  

Novou zateplenou halu využije investor na rozšíření svých zpraco‑
vatelských možností a  umístění nových moderních technologií  
Jedná se především o umístění nové lisovny a nerezových nádob na 
uskladnění vína s ochrannou atmosférou  

Montovaná hala na první pohled zaujme výraznou barevnou 
kombinací žluté a bílé barvy  Zářivá žlutá barva v RAL 1021 je zkom‑
binovaná s bílou střechou v RAL 9010 a bílými klempířskými prvky, 

Montovaná hala – Vinařství Ludwig

Klempířské zapravení haly

Interiér halyMontáž opláštění haly
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bílými vraty a  dveřmi  Tato kombinace ještě umocňuje celkový 
dojem z haly 

Hala dosahuje rozměrů 24,5 × 66,4 × 4,6 m  Je navržena z rámo‑
vé ocelové konstrukce lakované speciálním protikorozním nátěrem 
určeným do agresivního prostředí 

Primární rámová konstrukce je ve střešní části doplněna 
o sekundární konstrukci z vaznic typu METSEC a systému Sleeved  
Po obou bočních stranách haly byly namontovány přístřešky na 
uskladnění lahví 

Ocelová konstrukce haly byla opláštěná sendvičovými panely 
v tloušťce 120 mm na střeše i bocích  Dostatečné zateplení zajišťuje 
výbornou izolaci jak v létě, tak v zimě 

DODAVATEL HALY – SPOLEČNOST UNIHAL s. r. o.
Montovanou halu navrhla a  zrealizovala otrokovická společnost 

Unihal s  r  o , která se specializuje na výrobu a  montáž montova‑
ných hal z rámové ocelové konstrukce pro různé využití – ať už se 
jedná o výrobní haly, sklady, prodejny, sportovní haly či autosalony  

Firma Unihal navrhuje ocelové konstrukce v sofistikovaném pro‑
gramu TEKLA Structures, který zajistí ekonomičnost a bezchybnost 
realizace  Vlastní projekce, statik, výroba i montáž haly zajistí velmi 
dobrý poměr kvality a ceny za ocelovou halu 

Nově společnost Unihal nabízí možnost návrhu vlastní haly 
v novém konfigurátoru haly na svých webových stránkách v  jedi‑
nečné CAD aplikaci  Investor si může halu navrhnout rozměrově 
i barevně s možností prohlídky haly zvenčí i zevnitř 

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

Unihal s. r. o.
www.unihal.cz

Montáž ocelové konstrukce haly Ludwig

Projekt TEKLA haly Ludwig

CAD konfigurátor hal

Assembled Hall for Winemakers? Economical and Quick Solution Saving Lots of Time and Money

Thanks to new technologies and procedures, assembled steel halls can be widely used in food processing industry. They com-
ply with all strict hygiene requirements and ensure anti corrosion protection also in a more corrosive environment such as the 
wine sector due to its special coating.
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