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1 rok ==  1 144
odbavených kamiónov

5
stavieb pre telovýchovu a šport

145
montáže

640
prenajatých modulov

2 142
predaných modulov

4
stavby pre kultúru

3
polyfunkčné domy

8
stavieb zdravotníckych

10
staveb školských



1  K OM A  SL OVA K I A 

KONŠTRUKČNÝ SYSTÉM KOMA 
JE TVORENÝ JEDNOTLIVÝMI 
PREFABRIKOVANÝMI MODULMI, 
KTORÉ SA HOTOVÉ OSÁDZAJÚ NA 
PRIPRAVENÝ POZEMOK. JEDNÁ SA 
TAK O MODULÁRNE STAVBY, KTORÉ 
MÔŽU BYŤ TVORENÉ JEDNÝM, 
ČI NIEKOĽKÝMI MODULMI, MÔŽU 
BYŤ JEDNO-PODLAŽNÉ, ROVNAKO 
AKO VIAC-POSCHODOVÉ, NÍZKO-
ENERGETICKÉ, ŠTANDARDNÉ ALEBO 
NAPRÍKLAD ODOLNÉ PROTI POŽIARU. 
FASÁDU MÔŽU MAŤ DREVENÚ, 
HLINÍKOVÚ, PLASTOVÚ, SKLENENÚ, 
KERAMICKÚ... JEDNODUCHO 
POVEDANÉ, KOMA STAVBY MÔŽU 
BYŤ TAKÉ, AKÉ CHCETE, ABY BOLI. 
PROSTE VAŠE!



2 3  KOMA  SLOVAK IA

TOVÁRENSKÁ 
DOKONALOSŤ 
S ĽUDSKÝM 
ROZMEROM
JURAJ ÁGH,  VEDÚCI  PRENÁJMU
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6  CO  JE  KOMA? 7  KOMA  SLOVAK IA

RÝCHLOSŤ
MOBILITA
VARIABILITA
DOČASNOSŤ
EFEKTIVITA
INOVÁCIA

VĎAKA PREFABRIKÁCII SA 90% VŠETKÝCH STAVEBNO-
KONŠTRUKČNÝCH PRÁC ODOHRÁVA MIMO STAVEBNÚ PARCELU  
A VÝSTAVBA JE TAK DOSLOVA SUPER RYCHLÁ.

MODULÁRNY SYSTÉM KOMA UMOŽŇUJE DROBNÉ AJ VEĽKÉ 
STAVBY ĽAHKO A RÝCHLO PREMIESTNIŤ. INVESTÍCIA TAK NIE  
JE PEVNE VIAZANÁ NA KONKRÉTNU PARCELU.

VĎAKA PREMYSLENEJ A EFEKTÍVNEJ PREFABRIKÁCII, MOŽNO  
UŽ V PROJEKTOVEJ PRÍPRAVE ZVOLIŤ INDIVIDUÁLNY VARIANT
V TAKMER V AKOMKOĽVEK OHĽADE.

SYSTÉM KOMA UMOŽŇUJE REALIZOVAŤ MODULÁRNE STAVBY,
KTORÉ UŽÍVATEĽOM PONÚKNU VYSOKÝ KOMFORT A PRITOM
NAPLNIA CHARAKTER DOČASNOSTI.

EFEKTÍVNE PROCESY VÝROBY AJ ŠPIČKOVÁ LOGISTIKA ZARUČUJÚ
VÝSTAVBU EKOLOGICKY CITLIVÚ, EKONOMICKY VÝHODNÚ
A ZÁROVEŇ SUPER RÝCHLU.

INOVÁCIE SÚ ALFOU A OMEGOU SYSTÉMU KOMA A PRETO
TENTO MODERNÝ SPÔSOB VÝSTAVBY V MNOHÝCH OHĽADOCH 
PREDČÍ KONVENČNÉ SPÔSOBY VÝSTAVBY.



9  KOMA  SLOVAK IA8  ŠKOLSKÉ  STAVBY

Školské  
stavby
Na celom svete musí štátna samospráva efektívne 
reagovať na nedostatok, či prebytok miest v škôlkach, 
školách, univerzitách, internátoch stredných škol…  
Riešenie existuje! KOMA systém dokáže v rekordne krátkom 
čase efektívne reagovať na aktuálne potreby nielen miest  
a obcí, ale i súkromných subjektov.

1.1
MODULY: 7 KS
ROZLOHA: 226 M2

FASÁDA: PUR PANEL 
MIESTO: BRNO / ČESKÁ REPUBLIKA

1.2

1.4

1.3

1.4

1.1 MATERSKÁ ŠKOLA V BRNE 
Prvá materská škôlka zostavená zo siedmich veľko formátových modulov rady Comfort 
Line o celkovej rozlohe 226 m2. Vzhľad súkromnej škôlky Kubiland popiera kontajnerový 
pôvod a exteriérové a interiérové riešenie je realizované v súlade s najnovšími designovými 
trendmi.

1.2 MATERSKÁ ŠKOLA V BENEŠOVE 
Podlažná škôlka zo 44 modulov výrobkovej rady Standard Line poskytuje priestory pre 
112 detí. V budove sa nachádzajú 4 triedy, jedáleň, sociálne zázemie, šatne a zázemie 
pre zamestnancov a výťah na jedlo. Modulárny systém KOMA aj tu okamžite reagoval na 
nedostatok školských priestorov.

1.3 ŠKOLA V DE KLINGE 
Okamžitú potrebu navýšiť kapacitu školy v belgickom meste De Klinge vyriešili tamojší 
zastupitelia novou modulárnu škôlkou trvalého charakteru. Prístavba zo siedmich modulov 
rozšírila školu o dve učebne, miestnosti ošetrovne a logopédiu. Budova s odvetrávanou 
fasádou Deceuninck a požiarnou odolnosťou RF 60 spĺňa nároky na izolácie  
a vzduchotesnosť budovy podľa EPB noriem

1.4 ZÁKLADNÁ ŠKOLA V UHŘÍNĚVSI 
Dôsledky babyboomu sa podľa očakávania presunuli z materských škôl do škôl základných. 
Nedostatok tried riešili zastupitelia mestskej časti Prahy 22 - Uhříněvsi prístavbou 4 tried 
pomocou modulárnej výstavby. Celá stavba bola realizovaná počas prázdnin tak, aby prvý 
školský deň mohli učitelia a mestskí zastupitelia privítať nových školákov. 

1.1   
MODULY: 7 KS
ROZLOHA: 226 M2

FASÁDA: PUR PANEL 
MÍSTO: BRNO / ČESKÁ 
REPUBLIKA

1.2   
MODULY: 44 KS
ROZLOHA: 888 M2

FASÁDA: DEKMETAL
MIESTO: BENEŠOV / 
ČESKÁ REPUBLIKA

1.3
MODULY: 7 KS
ROZLOHA: 126 M2

FASÁDA: VODOROVNÉ 
PLASTOVÉ LAMELY
MIESTO: DE KLINGE / 
BELGICKO

1.4
MODULY: 36 KS
ROZLOHA: 640 M2

FASÁDA: OMIETKA
MIESTO: PRAHA – 
UHŘÍNĚVES / ČESKÁ 
REPUBLIKA

1



Realizácie 
pre šport 

2.3

2.1

2.2

2.4 MODULY: 3 KS
ROZLOHA: 100 M2

FASÁDA: PARENÁ BOROVICA
MIESTO: LOZORNO / SLOVENSKO

2

2.1 ZÁZEMIE SKI AREÁLU 
Rýchlosť výstavby, nároky na kvalitu prevedenia a najmä snaha nenarušiť kontext miesta  
v horách boli dôvody, prečo usporiadatelia špičkových športových podujatí v biatlone, zvolili 
pre výstavbu zázemia pre športovcov KOMA systém. V Novom Meste na Morave v Českej 
republike tak počas mesiaca vyrástla budova opláštená borovicovými doskami a prekrytá 
skosenou strechou.

2.2 ZÁZEMIE FC SLAVIA PRAHA 
KOMA systém využil pre svojich mladých futbalistov aj jeden z najslávnejších českých 
futbalových klubov Slavia Praha. Viacposchodové zázemie zanecháva kontajnerový vzhľad 
a pre motiváciu začínajúcich slávistov sú na budove umiestnené veľkoformátové fotografie 
nedávnych legiend klubu - výhercu Ligy majstrov Vladimíra Šmicera a famózneho gólmana 
Martina Vaniaka.

2.3 ZÁZEMIE VODNÉHO LYŽOVANIA 
KOMA dodala zázemie pre vodné lyžovanie do kempu v Pasovlávkách - v Nových Mlynoch. 
Zostava s drevenou fasádou Thermowood je tvorená 6 modulmi o celkovej ploche 120 m2 
a slúži ako rýchle občerstvenie, predajňa, kancelária, sklad vodných lyží a ako šatne s 
kabínkami na prezlečenie. KOMA systém jednoducho vyzerá dobre aj pri vode.

2.4 GOLFOVÝ KLUB V LOZORNE 
V roku 2011 sme postavili golfové zázemie z troch modulov radu ComfortLine s drevenou 
fasádou. Okná sú opatrené vonkajšími elektricky ovládanými roletami, vchod je krytý 
markízou. Vnútorné obklady stien a priečky sú vykonané sadrovláknitými doskami Fermacell. 
Na vykurovanie sú použité elektrické priamotopy v kombinácii s krbovými kachľami.

2.1
MODULY: 70 KS
ROZLOHA: 1250 M2

FASÁDA: PARENÁ 
BOROVICA
MIESTO: NOVÉ MĚSTO 
NA MORAVĚ / ČESKÁ 
REPUBLIKA

2.2
MODULY: 48 KS
ROZLOHA: 805 M2

FASÁDA: NAVLNENÝ 
LAKOVANÝ PO-
ZINKOVANÝ PLECH
MIESTO: PRAHA / 
ČESKÁ REPUBLIKA

2.3
MODULY: 6 KS
ROZLOHA: 120 M2

FASÁDA: PARENÁ 
BOROVICA
MIESTO: PASOHLÁVKY 
/ ČESKÁ REPUBLIKA

2.4  
MODULY: 3 KS
ROZLOHA: 100 M2

FASÁDA: PARENÁ 
BOROVICA
MIESTO: LOZORNO / 
SLOVENSKO

Šport je fenomén, ktorý presahuje všetky svetové kontinenty 
a ponúka ľuďom zábavu. KOMA SLOVAKIA vo svojom 
portfóliu ponúka celý rad zázemia pre športovcov, a keďže 
je modulárny KOMA systém variabilný, dokáže uspokojiť ako 
usporiadateľa veľkých športových udalostí, tak lokálne  
a drobné športové oddiely i v malých mestách a obciach.

1 1  KOMA  SLOVAK IA10  REAL IZÁC I E  PRE  ŠPORT
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Realizácie pre 
stravovanie
Modulárne stravovacie zariadenia môžu využiť 
ako súkromné subjekty na účely závodnej jedálne 
kombinovanej napríklad so šatňami a sprchami 
pre zamestnancov, tak prevádzkovatelia rýchleho 
občerstvenia, kaviarní či reštaurácií. Kľúčovou výhodou je 
pochopiteľne rýchlosť výstavby, ale tiež jej variabilita ako 
aj prípadná nenáročná prenosnosť objektu.

3.3

3.2

3.2

3.1 MULTIFUNKČNÁ BUDOVA KOMA 
Ako môže byt využitie systému KOMA v modulárnej architektúre atraktívne, dokazuje 
návrh polyfunkčnej budovy - šatní a stravovacieho zázemia pre zamestnancov v KOMA 
areáli vo Vizoviciach. Tento návrh ateliéru Chybík + Krištof AA vizuálne vyzdvihuje srdce 
kontajnerovej budovy a podporuje jej sociálny rozmer aj tým, že ide o spoločné stravovanie 
bez rozlíšenia profesie.

3.2 REŠTAURÁCIA V BRATISLAVE
McDonald’s využil KOMA systém tiež pri realizacii svojej reštaurácie v Bratislave na 
Slovensku. Aj pri tejto, tentokrát výrazne väčšej stavby zaznamenávame využitie 
vertikálneho dreveného obkladu, ktorý se stáva istým spojítkom medzi všetkými novo 
vybudovanými reštauráciami.

3.3 ZAHRADNÁ REŠTAURÁCIE LÜGDE 
V krásnom nemeckom meste Lügde pôsobí záhradná reštaurácia použitím drevenej fasády 
ako výletný stánok pre občerstvenie turistov. Zanecháva si ale trvalosť pevnej stavby
a výhody KOMA systému - rýchlosť výstavby bez zaťaženia okolia stavby a mobilita 
reštaurácie pre prípad potreby premiestniť budovu na iné miesto.

3.1
MODULY: 19 KS
ROZLOHA: 541 M2

FASÁDA: SKLO / 
ŤAHOKOV
MIESTO: VIZOVICE / 
ČESKÁ REPUBLIKA

3.2
MODULY: 8 KS
ROZLOHA: 350 M2

FASÁDA: KOM-
BINOVANÁ
MIESTO: BRATISLAVA / 
SLOVENSKO

3.3
MODULY: 3 KS
ROZLOHA: 54 M2

FASÁDA: DREVENÉ 
PALUBOVKY
MIESTO: LÜGDE / 
NEMECKO

3.1
MODULY: 19 KS
ROZLOHA: 541 M2

FASÁDA: SKLO / ŤAHOKOV
MIESTO: VIZOVICE / ČESKÁ REPUBLIKA

3
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4.2

4.1

4.4

4

Realizácie pre 
podnikanie
Jedno z najznámejších prísloví vôbec je: „Čas sú peniaze“. 
A v podnikaní to vo väčšine prípadov platí bezpochyby. 
Neexistuje rýchlejšia výstavba takej kvality ako modulárna. 
KOMA systém sa dlhodobo venuje vytváraniu produktov, 
ktoré by využívali podnikatelia vo svojej činnosti. Z KOMA 
modulov možno postaviť takmer všetko a to v extrémne 
krátkom čase.

4.3
MODULY: 3 KS
ROZLOHA: 89 M2

FASÁDA: PARENÁ BOROVICA / TEHLOVÝ PÁSKOVÝ 
OBKLAD
MIESTO: PRAHA / ČESKÁ REPUBLIKA

4.1 PREVÁDZKA LINDSTRÖM V TRNAVE 
Pôvodom škandinávska rodinná spoločnosť Lindström, založená už v roku 1848,  
sa v súčasnej dobe venuje prenájmu odevov, ich čisteniu a čisteniu rohoží a kobercov.  
Aj vďaka tomu, že spoločnosť pochádza zo Škandinávie, lipnú na tom, aby jej prevádzkareň 
napĺňala hodnoty trvalej udržateľnosti. A KOMA systém je vďaka ekologickej a efektívnej 
prefabrikácii preto ideálnou formou výstavby.

4.2 AUTODIELŇA V BRATISLAVE 
Moduly je možné v podnikaní využiť mnohými spôsobmi. Vysokú flexibilitu použitia KOMA 
systému potvrdzuje aj dielňa na výmenu autoskiel v Bratislave. Dielňa s kanceláriou firmy 
Autosklo Hornet je umiestnená na parkovisku pri nákupnom centre tak, aby zákazníci mohli 
opravu automobilu spojiť s potrebným nákupom. Prípadná prenositeľnosť je preto kľúčová 
vlastnosť tejto prevádzky.

4.3 PRÍSTAVBA HOTELU ABSOLUTUM 
Modulárna výstavba z priestorových veľkoformátových modulov je ideálna alternatíva 
pre svoju variabilitu, tiché, nenáročné a rýchle riešenie. Esteticky i technicky zaujímavá je 
prístavba konferenčnej miestnosti pre 60 ľudí hotela Absolutum. Prístavba bola stavaná 
s požiadavkou premiestnenia do 48 hodín po oznámení z dôvodu umiestnenia stavby nad 
metrom.

4.4 ŠPECIFICKÁ PRÍSTAVBA HOTELA HOLIDAY INN 
Prístavba hotela je zvláštna najmä vďaka tomu, že je umiestnená na streche. Ďalšou 
ukážkou variability KOMA systému je aj fakt, že najprv prístavba slúžila ako relaxačné 
centrum futbalistom do 17 rokov, ktorí hrali v Žiline majstrovstvá Európy UEFA. Teraz sú  
v kontajneroch priestory kongresovej sály, ich interiérové riešenie je moderné a vybavené 
modernou technikou.

4.1
MODULY: 60 KS
ROZLOHA: 1330 M2

FASÁDA: NAVLNENÝ 
LAKOVANÝ POZ-
INKOVANÝ PLECH 
MIESTO: TRNAVA / 
SLOVENSKO

4.2
MODULY: 1 KS
ROZLOHA: 33 M2

FASÁDA: PUR PANEL
MIESTO: BRATISLAVA / 
SLOVENSKO

4.3
MODULY: 3 KS
ROZLOHA: 89 M2

FASÁDA: PARENÁ 
BOROVICA / TEHLOVÝ 
PÁSKOVÝ OBKLAD
MIESTO: PRAHA / 
ČESKÁ REPUBLIKA

4.4 
MODULY: 11 KS
ROZLOHA: 229 M2

FASÁDA: NAVLNENÝ 
LAKOVANÝ PO-
ZINKOVANÝ PLECH 
MIESTO: ŽILINA /  
SLOVENSKO
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Administratívne 
budovy

5.3

5.2

5.4

5.1
MODULY: 4 KS
ROZLOHA: 90 M2

FASÁDA: VODOROVNÝ 
HLINÍKOVÝ PLECH
MIESTO: VELKÉ SLE-
MENCE / SLOVENSKO

5.2
MODULY: 2 KS
ROZLOHA: 45 M2

FASÁDA: HLINÍKOVÉ 
DOSKY DEBOND
MIESTO: PRAHA / 
ČESKÁ REPUBLIKA

5.3
MODULY: 3 KS
ROZLOHA: 97 M2

FASÁDA: PUR PANEL
MIESTO: VIEDEŇ / 
RAKÚSKO

5.4
MODULY: 24 KS
ROZLOHA: 360 M2

FASÁDA: OMIETKA
MIESTO: KOŠICE / 
SLOVENSKO

Modulárny KOMA systém dokáže aj z mála vytvoriť krásny 
a príjemný modulárny priestor, ktorý je možné využívať 
ako pre príjem zákazníkov, tak pre administratívnu činnosť 
a uzavreté kancelárie. Priestor, kde človek pracuje, je 
rovnako dôležitý ako priestor, kde žije. Administratívne 
budovy riešené KOMA systémom ponúkajú komfort aj 
dostatok svetla.

5

5.1
MODULY: 4 KS
ROZLOHA: 90 M2

FASÁDA: VODOROVNÝ HLINÍKOVÝ PLECH
MIESTO: VELKÉ SLEMENCE / SLOVENSKO

5.1 HRANIČNÝ PRECHOD VEĽKÉ SLEMENCE 
Drobná modulárna výstavba je veľmi vhodná napríklad na hraničných prechodoch v podobe 
colníc. Jedna taká colnica z produkcie KOMA SLOVAKIA stojí tiež na hraniciach Slovenska 
a Ukrajiny. Zázemie pre colníkov je o rozlohe 90 m2 a je zostavené zo štyroch modulov 
výrobkovej rady ComfortLine. Investor si zvolil tento typ výstavby z jediného dôvodu – 
výhody modulárnej výstavby sú v rýchlosti.

5.2 AUTOPOŽIČOVŇA SIXT 
Modulárna KOMA architektúra je veľmi vhodná do mestskej zástavby aj v rovine drobných 
stavieb. Jeden z príkladov je mimo iného minimalistický modulárny objekt, ktorý slúži ako 
administratívna budova a zázemie pre požičovňu áut Speed Lease - SIXT a zázemie pre 
hliadku priľahlého parkoviska VINCI. Dizajn je prispôsobený firemným farbám.

5.3. SÍDLO KOMA SPACE VO VIEDNI
Priestranná, dizajnovo atraktívna, nízkoenergetická a na prvý pohľad iná je administratívna 
zostava spoločnosti KOMA Space vo Viedni. Veľkformátové moduly radu Comfort dávajú 
budove nečakane otvorený vnútorný priestor. Fasáda sama o sebe propaguje modulárnu 
výstavbu. Nespochybniteľná výhoda tejto stavby je v ľahkej prenositeľnosti.

5.4 KANCELÁRSKA BUDOVA KOŠICE 
Kancelárska budova pre firmu Kybernetes v Košiciach na prvý pohľad vyzerá ako 
konvenčná budova. Aj tak môžu vyzerať moduly série Standardline, ak si to bude zákazník 
priať. Objekt je dvojpodlažný s omietkou o celkovej ploche 300m2. Jej interiér presne 
napĺňa požiadavky klienta, aby ktokoľvek do budovy prišiel, mal pocit, že je v murovanej 
budove.
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6.1

6.4

6.4

6.4

6.3

6.1
MODULY: 1 KS
ROZLOHA: 22 M2

FASÁDA: ALUCOBOND
MÍSTO: BRATISLAVA / 
SLOVENSKO

6.2
MODULY: 8 KS
ROZLOHA: 220  M2

FASÁDA: VODOROVNÝ 
HLINÍKOVÝ PLECH
MIESTO: BRATISLAVA / 
SLOVENSKO

6.3 
MODULY: 11 KS
ROZLOHA: 200 M2

FASÁDA: NAVLNENÝ 
LAKOVANÝ PO-
ZINKOVANÝ PLECH
MIESTO: LÜNEBURG / 
NEMECKO

6.4
MODULY: 3 KS
ROZLOHA: 50 M2

FASÁDA: PARENA 
BOROVICA / OMIETKA
MIESTO: ZLÍN / ČESKÁ 
REPUBLIKA

Predajne
Už z logiky veci je modulárny KOMA systém úplne 
ideálnym riešením pre väčšie i malé predajne. Akonáhle 
má podnikateľ zámer, môže ho pomocou modulárnej 
výstavby prakticky okamžite realizovať. Navyše sa 
dajú využiť aj finančné služby KOMA, ktoré mu rozjazd 
významne uľahčia. Je tiež jasné, že ak sa predajni nebude 
dariť na jednom mieste, je to možné skúsiť ľahko inde.

6

6.2
MODULY: 8 KS
ROZLOHA: 220  M2

FASÁDA: VODOROVNÝ HLINÍKOVÝ PLECH
MIESTO: BRATISLAVA / SLOVENSKO

6.1 PREDAJŇA OJAZDENÝCH VOZIDIEL KIA 
Progresívni investori už dávno využívajú výhody modulárnej výstavby. Inak tomu nie 
aj v prípade zázemia pre predaj mierne ojazdených vozidiel KIA, ktoré je umiestnené 
na výpadovke z Bratislavy do Viedne. Bazár automobilov je umiestnený na prenajatom 
pozemku a firma tak v prípade ukončenia nájmu nepríde o vloženú investíciu.

6.2 PARKER STORE BRATISLAVA 
Jednoduchá, ale o to viac efektívna predajňa v Bratislave. Spoločnosť Parker potrebovala 
vo veľmi krátkej dobe vyriešiť výstavbu novej predajne. Ďalším hľadiskom bola pochopiteľne 
cena samotnej zostavy. Preto sú na tejto realizácii použité kontajnery Standardline 
v základnom prevedení. Celkový technický vzhľad tak korešponduje s ponúkaným 
sortimentom.

6.3 DESIGNOVÝ OBCHOD 
Flexibilitu využitia KOMA systému dokazuje aj dizajnový showroom, predajný sklad a 
kanceláriu v jednom v Dolnom Sasku, neďaleko mesta Lüneburg. Tu mladý dizajnér predáva 
aj navrhuje futuristické dizajnové výrobky, ktoré pre svoju prezentáciu potrebujú na prvý 
pohľad iný priestor, ktorý bude prirodzene koexistovať s umeleckým štýlom majiteľa.

6.4 PREDAJŇA PEKÁRNE SVOBODA A BŘEZÍK 
KOMA dodáva modulárne ľahko prenositeľné drobné predajne pre významného výrobcu a 
dodávateľa kvalitného pečiva Svoboda a Březík. Prvá modulárna predajňa bola postavená 
priamo pri pekárni a čiastočne tiež slúži ako zázemie pre strážnu službu. Podobné predajne 
nasledovali a boli využité na rôznych miestach v Českej republike.
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Prenájom

7.2

7.4

7.3

Modulárnu výstavbu možno veľmi efektívne využiť na 
dlhodobé aj krátkodobé prenájmy. KOMA SLOVAKIA sa 
tejto oblasti venuje veľmi intenzívne a disponuje kvalitným 
kontajnerovým parkom, ktorý obsahuje tak sanitárne 
aj variabilné či skladové kontajnery. Ak je potrebný 
určitý komfort pre zamestnancov na obmedzenú dobu, 
neexistuje vhodnejšie riešenie.

7

7.1 LETNÉ SMÍCHOVSKÉ KINO V PRAHE 
Letné smíchovské kino v Prahe bolo postavené z ôsmich kusov kontajnerov radu 
Standardline. Táto realizácia aj napriek relatívne malému počtu využitých kontajnerov 
poskytovala veľký potenciál, pretože účastníkom letného kina umožnila nekonvenčný 
zážitok nielen z filmov, ale pochopiteľne z kontajnerového odkazu na brehu Vltavy.

7.2 LETNÉ KINO V OLOMOUCI 
Celá skupina KOMA sa zameriava na popularizáciu modulárnej architektúry a podporu 
zaujímavých podujatí, preto sa KOMA stala partnerom medzinárodného festivalu populárno-
vedeckých filmov AFO v Olomouci. Zostava kontajnerov fungovala opäť ako letné kino  
v historickom centre Horného Námestia v Olomouci.

7.3 KOMPLEXNÉ ZÁZEMIE ČEZ 
V roku 2008 začala KOMA realizovať komplexné zázemie staveniska v Ledviciach,  
kde sa ČEZ pustil do opravy tepelnej elektrárne z dôvodov staroby aj znižovania emisií.  
ČEZ v Ledviciach potreboval vybudovať modulárne zázemie nielen pre robotníkov,  
ale aj pre vedenie stavby. Bolo nutné teda vybudovať ubytovňu, šatne, jedáleň aj 
reštauráciu.

7.4 ADMINISTRATÍVNA BUDOVA VOLKSWAGEN SLOVAKIA  
Vysoko efektívna modulárna výstavba nachádza uplatnenie najmä pri realizáciách,  
ktoré majú dočasný charakter. Tam spadá aj dlhodobý prenájom kancelárskej budovy  
z priestorových modulov pre spoločnosť Volkswagen Slovakia, ktorá ocenila najmä kvalitu 
pozinkovaného rámu konštrukcie.

7.1
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8.2

8.3

8.1

Sociálny 
program
Na celom svete musia štátne samosprávy veľakrát
efektívne reagovať na potreby svojich občanov a to ako
v prípade škôl či škôlok, tak v prípade potreby rýchleho
a cenovo prijateľného rozšírenie zdravotných stavieb alebo 
športových zázemí.

8

8.1 SOCIÁLNE BYTY NITRA 
Okamžitú potrebu pomôcť sociálne slabším spoluobčanom museli riešiť aj v meste Nitra. 
Kontajnerová výstavba dokáže túto potrebu veľmi dobre naplniť a to v prijateľných 
finančných nákladoch. Ľudia, ktorí sú v núdzi, získajú komfort, na ktorý by len ťažko svojimi 
silami dosiahli. To je zjavne najväčšia pridaná hodnota týchto realizácií.

8.2 UBYTOVANIE PRE MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH 
V historickom meste Franeker v Holandsku prevádzkuje GGZ Friesland (organizácia pre 
duševné zdravie) centrum pre ľudí s mentálnym postihnutím. V centre sa nachádza desať 
modulárnych ubytovacích jednotiek, ktoré slúžia ako chránené bývanie pre mentálne 
postihnutých. KOMA systém tu umožnil príjemné bývanie garzonkového typu.

8.3 SOCIÁLNE DOMY HAMBURG 
Modulárna výstavba má niekoľko základných a dominantných výhod - rýchlosť výstavby, 
variabilitu a cenovú dostupnosť. Tieto jednoznačné vlastnosti si už niekoľko rokov 
uvedomujú najmä v zahraničí, kde je úplne bežným javom využívanie obytných kontajnerov 
v sociálnych programoch. To je aj prípad sociálnych domov pre azylantov v Hamburgu.

8.1
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Služby
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KOMA systém nie je postavený len na výsledných 
ukážkových stavbách. Ide o komplexný proces výroby 
modulov, dopravy modulárnych stavieb na miesto, 
poradenstvo aj dôkladnú a sofistikovanú ekonomickú 
rozvahu. KOMA systém je know-how budované po dobu 
dvadsiatich rokov. KOMA systém je viac než modulárna
stavba šitá na mieru.

9

LOGISTIKA 
KOMA zaisti všetko, čo je potrebné k tomu, aby sa moduly dostali na požadované miesto. Po ceste, 
železnici, mori či vzduchom. Naše mnohoročné skúsenosti s prepravovaním tých najrozmanitejších 
nákladov do najrozmanitejších miest zaručuje, že Vašu stavbu z KOMA systému dostaneme aj  
k Vám. Dopravené moduly na mieste zostavíme a odovzdáme stavbu ku kolaudácii. V nížinách,  
v horách, na mieste humanitárnych katastrof, na ropnej plošine, v azylových záchytných 
staniciach, v mestách či na vojenských základniach. Proste všade tam, kde bude potreba.

FINANČNÉ SLUŽBY
Ak nemáte dostatok finančných prostriedkov na zakúpenie kompletnej stavby či samostatných 
kontajnerov z KOMA systému alebo máte záujem o využitie KOMA systému len na dobu 
určitú, ponúkame rôzne varianty. Splátkový predaj je obľúbenou variantou. Veľkosť splátok aj 
doba splácania je vždy stanovená po individuálnom posúdení a vzájomnej dohode s klientom. 
Ďalšou atraktívnou variantou je možnosť spätného odkúpenia. Dohoda môže prebehnúť hneď 
pri predaji, rovnako ako je možne vstúpiť do rokovaní s KOMA podľa aktuálnych potrieb. KOMA 
systém si možno tiež prenajať. Nezáleží na tom, či ide o jeden, či viac modulov, ani na tom, 
či sú nízkoenergetické či štandardné. KOMA SLOVAKIA ponúka prenájom ako jednotlivých 
modulov všetkých svojich radov, tak hotové zostavy, ktoré môžu slúžiť ako škôlky, školy či 
administratívna budova. Veľmi obľúbený je prenájom sanitárnych kontajnerov.

PORADENSKÉ, PROJEKČNÉ A ARCHITEKTONICKÉ SLUŽBY
Vždy nám záleží na výsledkoch a spokojnosti klienta, ale tiež ľudí, pre ktorých sú stavby a moduly 
z KOMA systému určené. Preto ponúkame poradenské služby, ako najlepšie využiť finančné 
prostriedky, rovnako ako projekčné a architektonické individuálne riešenia. KOMA spolupracuje  
s celým radom odborníkov a rada ponúkne každému klientovi atraktívne projekčné a architektonické 
riešenia, rovnako ako portfólio spolupracujúcich architektov. Záleží nám na rozširovaní spolupráce 
a popularizáciu modulárnej architektúry, a preto stále hľadáme nových projektantov a architektov, 
ktorí spolu s nami popularizujú modulárne riešenie stavieb pomocou KOMA systému.
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CERTIFIKÁTY 
A OCENENIA
CERTIFIKÁTY
→ AQAP 2110 – osvedčenie o zhode systému akosti s požiadavkami ČSN EN ISO
 9001:2009, ČOS 051622 vydané Uř OSK SOJ
→ Certifikát kvality ISO 9001: 2009 certifikovaný Medzinárodnou certifikačnou   
 Spoločnosťou Bureau Veritas
→ Certifikát na výrobok udelený certifikačnou spoločnosťou TUV, vydaný spoločnosťou  
 LGA Nurnberg.
→ Certifikát na výrobok udelený akreditovaným certifikačným orgánom pre certifikáciu  
 výrobkov PAVUS.
→ Certifikát na montáž požiarnych konštrukcií KNAUF
→ Posúdenie požiarnej odolnosti pre C3, PAVUS
→ Expertízne posúdenie požiarnej odolnosti pre typ C3, DP 1 a DP 2, PAVUS
→ Protokol o skúške, meranie stavebnej vzduchovej nepriezvučnosti, vydaný Centrom  
 civilného inžinierstva.
→ Certifikát nepriezvučnosti, PAVUS
→ Zvárací certifikát udelený certifikačnou spoločnosťou TUV, vydaný spoločnosťou
 LGA Nurnberg

OCENENIA
→ Čestné uznanie v súťaži inovačná firma Zlínskeho kraja 2014
→ Cena novinárov v súťaži Stavba roka Zlínskeho kraja za nízkoenergetickú MŠ
 pre spoločnosť LAPP KABEL
→ Umiestnenie v kategórii stredných exportérov 100-500 mil. Čk v súťaži Exporter
 roku 2013
→ Umiestnenie medzi Top 10 Šťuky českého biznisu v Zlínskom kraji, 2013
→ Ohodnotenie Top Rating od D&B, 2013
→ Čestné uznanie v súťaži Inovačná firma Zlínskeho kraja 2012
→ Víťaz súťaže Inovačná firma Zlínskeho kraja 2010
→ Zlatá plaketa a Zlatý Leonard za atraktívny výstavný stánok na medzinárodnom
 stavebnom veľtrhu CONECO 2010
→ Čestné uznanie v súťaži o Zlatú medailu za nízkoenergetický modul na    
 medzinárodnom stavebnom veľtrhu IBF 2010 v Brne
→ Ocenenie Marketer roka udelené Českou marketingovou spoločnosťou, 2010
→ Čestné uznanie v súťaži Inovačná firma Zlínskeho kraja 2009
→ Čestné uznanie v súťaži o Zlatú plaketu za modul s vymeniteľnými stenami
 a priečkami na medzinárodnom stavebnom veľtrhu CONECO 2008
→ Zlatá medaile za priestorový modul na mezinárodním stavebním veletrhu IBF 2000 
 v Brně



  

1 rok ==  1 144
odbavených kamiónov

5
stavieb pre telovýchovu a šport

145
montáže

640
prenajatých modulov

2 142
predaných modulov

4
stavby pre kultúru

3
polyfunkčné domy

8
stavieb zdravotníckych

10
staveb školských
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