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Príhovor
konateľky
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Spoločnosť TECHNOMONT s.r.o., Stanča vznikla v roku 2001.

Sme spoločnosťou s dlhoročnými skúsenosťami a tradíciou 
za ktorou stojí skúsený kolektív spolupracovníkov, ktorí sa už 
v minulosti zaoberali montážou, rekonštrukciou a opravou 
technologických celkov ako aj modernizáciou výrobných 
zariadení.

Tieto dlhoročné skúsenosti sú zárukou pri realizácií Vašich 
potrieb a investičných zámerov.

Príhovor
konateľky

konateľ
Petra Kundrátová Popadičová
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Čím sa
líšime

02
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Tajomstvo nášho úspechu spočíva v odbornej znalosti na-
šich pracovníkov a v spoločnom úsilí reagovať na potreby 
našich zákazníkov a partnerov.

Individuálny prístup, komunikácia a spokojnosť zákazníka 
je našim kľúčom pre budovanie dobrých vzťahov so zá-
kazníkmi či obchodnými partnermi.

Dlhodobá ekonomická stabilita, ktorú si udržujeme je pre-
pojená s rastom hodnoty našej spoločnosti.

Čím sa líšíme
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Portfólio
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• Dodávka a realizácia   
 investičných celkov na  
 kľúč
• Montáž a demontáž  
 strojnotechnologických  
 zariadení
• Údržba technologických  
 zariadení
• Výroba, dodávka
 a montáž potrubných  
 systémov
• Výroba, montáž   
 a demontáž oceľových  
 konštrukcií

• Montáž, oprava, čistenie  
 nádrží obsahujúcich   
 ropné látky
• Montáž, demontáž
 a opravy koľajníc
• Zváračské práce
• Lešenárske a stavebné  
 práce
• Prenájom mechanizmov  
 s obsluhou

Portfólio

Z nášho portfólia ponúkaných služieb Vám vieme 
zabezpečiť a realizovať na vysokej profesionálnej úrovní 
nasledujúce práce
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       Činnosti
a služby

04
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• Oceľové konštrukcie
• Potrubné rozvody
• Nádoby a aparáty

• Technologické zariadenia
• Čistenie, rekonštrukcie, údržba
 a opravy nádrží aj na ropné látky
• Demontážne a búracie práce
• Prenájom mechanizmov

Služby

Činnosti
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Oceľové
konštrukcie
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• Návrh, výroba a montáž oceľových konštrukcií
• Komplexná dodávka OK od spracovania
 (výrobnej) dokumentácie na základe PD
• Výroba konštrukcií
• Doprava na miesto investora
• Montáž kovových konštrukcií a ich častí, nosných   
 oceľových konštrukcií pre technologické celky

Oceľové
konštrukcie
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Potrubné
rozvody
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• Realizujeme dodávku, montáž
 a opravy potrubných rozvodov
• Spracovanie WPS - postupy zvárania.
• Potrubárske a zváračské práce prevádzame
 so zváračmi s úradnými skúškami podľa STN
• Plameňom, elektrickým oblúkom, zváranie
 s predohrevom, zváranie v ochrannej atmosfére
 MIG / MAG, WIG/TIG
• Kontrola zvarových spojov - tlakové, tesnostenné   
 skúšky, úradné skúšky, NDT - PT, VT, UT, RT

Potrubné
rozvody
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  Nádoby
a aparáty
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• Výroba, dodávky, montáže, stavby na kľúč, opravy,
 rekonštrukcie nádrží obsahujúce aj ropné látky,   
 zásobníkov a síl z materiálov podľa potrieb zákazníka
• Spracovanie WPQR, WPS - postupy zvárania 
• Možnosti dodávky: nádrže, zásobníky, sila, výmenníky  
 tepla, tlakové nádoby, vrátane konštrukcií a oceľových  
 prívodných potrubí
• Vybavenie vrátane príslušenstva - armatúry, príruby,
 MaR a oceľovej nosnej a podpernej konštrukcie
• Povrchová úprava - tryskanie v Sa podľa požiadaviek,
 náterový systém podľa špecifikácie
• Izolovanie nádrží podľa požiadaviek zákazníka
• Vykonanie predpísaných skúšok v zmysle STN 
• Komplexné uvedenie do prevádzky, spustenie    
 zariadení

Nádoby
a aparáty
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Technologické
zariadenia
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• Dodávky technologických liniek, zariadení
 a technologických komplexov
• Montáž technologických celkov a zariadení
• Demontáže strojov a zariadení, búracie práce
• Uvedenie zariadenia do prevádzky, spustenie zariadení
• Komplexné skúšky, Vykonanie predpísaných skúšok
 v zmysle STN a ostatných relevantných predpisov
• Dodávky „na kľúč“

Technologické
zariadenia
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Čistenie, 
rekonštrukcie,

údržba a opravy
nádrží aj na
ropné látky
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• čistenie nádrží
• údržba, opravy a rekonštrukcie nádrží
• predelenie, resp. zmenšovanie objemu nádrží
• zhotovenie druhého plášťa, alebo dna nádrže
• oprava nádrží a vstupné dómy k nádržiam

Čistenie, rekonštrukcie,
údržba a opravy nádrží
aj na ropné látky 
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  Demontážne
a búracie

práce
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• búracie práce
• demontáže nádrží na skladovanie
• demontáže technologických zariadení 
• stavebné objekty skladov, havarijné a záchytné nádrže,
 manipulačné plochy a komunikácie
• oceľové komíny, murované tehlové komíny
 spolu s vystrojením
• parné a iné kotly a generátorové plynové stanice
• železobetónové silá na rôzne druhy skladov materiálov
• oceľové  konštrukcie
• potrubné trasy, rozvody a privádzače pre rôzne média

Demontážne
a búracie práce
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Prenájom
mechanizmov
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Disponujeme vlastnými mechanizmami s možnosťou 
prenájmu.

• TATRA T 815 - mobilný žeriav výložníkového typu
  - nosnosť: 28 000 kg
  - max. výška zdvihu: 31 500 mm

• VOLVO FM84RB - nákladné vozidlo
   s hydraulickou rukou
  - nosnosť ramena: 10 000 kg
  - max. výška zdvihu: 18 000 mm
  - nosnosť ložnej plochy: 11 000 kg
  - rozmery ložnej plochy:
   dĺžka 6200 mm x šírka 2450 mm

Prenájom
mechanizmov
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Referencie
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BLIKA DÁNSKO
 • Výstavba a montáž haly
  v priemyselnom parku Trebišov,   
  Montáž strojnotechnologických   
  a výrobných zariadení.
MAKS-D, s.r.o.
 • Izolácia potrubných rozvodov   
  predohrevu OV13 na VP1
  v rozsahu 2000 m2

  v U.S. Steel Košice
MONDI SCP, a.s. Ružomberok 
 • Optimalizácia - inštalácia nových   
  turbodúchadiel 
 • Chladič spalín FGC - montáž   
  t-kusu DN1800 a usmerňovačov   
  toku spalín 
NALCO Österreich Ges. M.b.H.
 • Montáž potrubných rozvodov
  v U.S. Steel Košice DZ Energetika
Povodie Bodroga a Hornádu
 • Výstavba a repasia vodojemu   
  Drahňov. Výstavba zavlažovacieho
  systému Drahňov
 • Rekonštrukcia čerpacej stanice   
  Kamenná Moľva
RAYMAN spol. s.r.o.
 • Montáž odprašovania    
  aglomerácie - pás č. 1 - 4,
  v rámci operačného projektu:   
  Kvalita životného prostredia
SWEDSPAN Slovakia, s.r.o.
 • Montáž potrubia pre závod IKEA   
  v Malackách
S.W.S. spol. s.r.o., Member
of MOL Group
 • Realizácia projektu    
  Rekonštrukcia skladovej nádrže   
  N43/1 na decht - S.W.S. spol.   
  s.r.o. Vojany
U.S.Steel Košice s.r.o. - Realizácie 
projektov CAPEX
 • Realizácia projektu č. 3820DW -
  Využitie existujúcej kapacity   
  mlynice uhlia - DZ Energetika 
 • Realizácia projektu č. 1285CP -   
  Nové vysokoteplotné podstavce   
  pre PŽ č. 4 - DZ Studená valcovňa
 • Realizácia projektu č. 95CO -  
  Meranie hrúbky a klinu rozvalku   
  pre IMS Messsysteme Gmb
  za P 5 - TŠP Teplá valcovňa
 • Realizácia projektu č. 1285CP   
  Poklopová žíhareň - Nové   
  podstavce pre vysokoteplotné   
  žíhanie pre spoločnosť EBNER -   
  Industrieofenbau Gesellschaft   
  m.b.H - DZ Studená valcovňa

U.S.STEEL Košice, s.r.o.
 • Opravy potrubných rozvodov
  a vyhradených technických   
  zariadení plynových a tlakových
 • Rôzne projekty a opravy v rámci   
  stredných opráv na všetkých
  DZ U.S. Steel Košice
 • Výmena kompenzátorov
  po celom areáli U.S. Steel Košice  
  od DN800 po DN3000
 • Čistiace práce na dechtovom   
  zásobníku 3A - DZ Koksovňa
 • Montáž potrubných rozvodov   
  fenolčpavkovej vody na chladenie
  zberných predlôh a prívod   
  hydroinjektáže VKB 1 - DZ Koksovňa
 • Demontáž vyradeného    
  portálového žeriavu, demontáž   
  portálových žeriavov
  zo žeriavovej dráhy - DZ Oceliareň
 • Realizácia projektu Montáž trasy  
  kondenzátu v rámci SO OC1
  a KK3 - DZ Oceliareň
 • Generálne zabezpečovanie   
  stredných opráv Vysokých pecí 1,2,3 
 • SO VP3 - Výmena odvetrávacieho  
  komínka - DZ Vysoké pece
 • Kompletná demontáž a montáž   
  potrubných rozvodov od DN20 -   
  DN1000 - DZ Studená valcovňa
 • Demontáž, výroba a montáž 
  zahusťovacej nádrže ZN3 - DZ   
  Energetika

U.S.STEEL Košice, s.r.o. - DZ Koksovňa
 • Kompletná rekonštrukcia dechtového  
  zásobníka 
U.S.STEEL Košice, s.r.o. - DZ Oceliareň
 • Demontáž a montáž koľajníc   
  žeriavovej dráhy na Úpravovni brám

U.S.STEEL Košice, s.r.o. - všetky DZ
 • Zaslepovacie a odslepovacie plynové  
  práce na potrubiach 

Konzorcium Vítkovice Slovakia a.s.
- ILD SK s.r.o.
 • Montáž potrubných rozvodov
  na odprášenie koncov spekacích  
  pásov, v rámci operačného projektu:  
  Kvalita životného prostredia 

Železiarne Podbrezová
 • Montáž haly pre expedíciu z valcovne

TMS International Košice s.r.o.
 • Demontáž a montáž koľajníc
  v U.S. Steel Košice s.r.o.

Referencie
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Oprávnenia
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Certifikáty
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V snahe zvyšovať kvalitu našej spoločnosti sme držiteľmi 
certifikátov ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Certifikáty
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Fotogaléria
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Výmena potrubných rozvodov DN1400
      v celkovej dĺžke 150 m na DZ Koksovňa

Výmena predlohy koncového chladiča na DZ Koksovňa



Výmena Venturiho práčky na  DZ Vysoké pece

Výmena potrubných rozvodov DN1200 na OV24
   na DZ Vysoké pece č. 2
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Montáž potrubných rozvodov na odprášenie koncov
   spekacích pásov na DZ Aglomerácia pre konzorcium
       Vítkovice Slovakia a.s. - ILD SK s.r.o.

Výmena potrubných rozvodov DN1200 na OV24
   na DZ Vysoké pece č. 2

    Montáž nových podstavcov pre vysokoteplotné žíhanie
na DZ Studená valcovňa pre spol. EBNER



Vnútorná prehliadka tlakových nádrží na DZ Energetika

    Montáž nových podstavcov pre vysokoteplotné žíhanie
na DZ Studená valcovňa pre spol. EBNER
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    Montáž potrubných rozvodov na odprášenie koncov
  spekacích pásov na DZ Aglomerácia pre konzorcium 
Vítkovice Slovakia a.s. – ILD SK s.r.o.

Montáž odprašovania aglomerácie pásu č.3
       na DZ Aglomerácia pre spol. RAYMAN s.r.o.



Výmena potrubných rozvodov DN300
   + montáž izolácie na Plynočistiarni DZ Vysoké pece 

   Montáž odprašovania aglomerácie pásu č.3
na DZ Aglomerácia pre spol. RAYMAN s.r.o.
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Výmena potrubných rozvodov na chladiacu vodu
    na DZ Studená valcovňa

Výmena potrubných rozvodov na koncovom chladiči č.3
  na DZ Koksovňa



Montáž odprašovania aglomerácie pásu č.3
     na DZ Aglomerácia pre spol. RAYMAN s.r.o.

Výmena predlohy koncového chladiča na DZ Koksovňa
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Výmena potrubných rozvodov DN1400
    v celkovej dĺžke 150 m na DZ Koksovňa 

Výmena potrubných rozvodov DN1200
   na OV24 na DZ Vysoké pece č. 2

Výmena predlohy koncového chladiča na DZ Koksovňa



Montáž zahusťovacej nádrže na DZ Energetika

Montáž zahusťovacej nádrže na DZ Energetika
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Rekonštrukcia skladovej nádrže N43/1
     na decht pre spol. S.W.S. s.r.o. Vojany

Výmena potrubia DN1200 na konvertorový plyn



Rekonštrukcia skladovej nádrže N43/1
    na decht pre spol. S.W.S. s.r.o. Vojany

Výmena klapy DN700 na DZ Studená valcovňa
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Výmena klapy DN700 na DZ Studená valcovňa

Výmena kompenzátora DN2400 na DZ Vysoké pece č.2



Výmena časti potrubia na DZ Oceliareň

Montáž dopravníkových pásov na DZ Aglomerácia



81

Optimalizácia a inštalácia nových turbodúchadiel
      pre spol. MONDI SCP, a.s. Ružomberok

Optimalizácia a inštalácia nových turbodúchadiel
     pre spol. MONDI SCP, a.s. Ružomberok



Optimalizácia a inštalácia nových turbodúchadiel
    pre spol. MONDI SCP, a.s. Ružomberok

Výmena časti potrubia DN500 na DZ Teplá valcovňa
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Výmena snortu na DZ Vysoké pece č.2

Výmena časti potrubia DN500 na DZ Teplá valcovňa Výmena kompenzátora DN2200 na DZ Energetika



Výmena klapy DN700 na DZ Studená valcovňa

Montáž potrubných rozvodov na odprášenie koncov
spekacích pásov na DZ Aglomerácia pre konzorcium
Vítkovice Slovakia a.s. – ILD SK s.r.o.
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Montáž potrubných rozvodov na odprášenie koncov
   spekacích pásov na DZ Aglomerácia pre konzorcium
        Vítkovice Slovakia a.s. - ILD SK s.r.o.

     Montáž potrubných rozvodov na odprášenie koncov
  spekacích pásov na DZ Aglomerácia pre konzorcium
Vítkovice Slovakia a.s. – ILD SK s.r.o.








