


Bereits seit vielen Jahren spezialisieren wir uns auf die 

Planung und Realisierung von Büro- und Verwaltungsgebäuden 

in exklusiver Ausführung. Die Grundlage stellen klassische 

Bürocontainer und Module dar, die modifi ziert und kombiniert 

nach individuellen architektonischen Entwürfen im neuen Licht 

erscheinen. Die Gebäude sind für eine langfristige Nutzung 

vorgesehen.

Testen Sie uns! Schreiben Sie uns Ihre Wünsche und 

Vorstellungen. Wir sind uns sicher, dass wir auch Ihnen eine 

vorteilhafte Lösung anbieten können

The Fagus company is one of the biggest manufacturers of, 

residential and sanitary modules in Europe. We produce 

according to customer designs, assemble buildings, provide 

rental and leasing offers for all our products, including 

technical equipment. Furthermore we can also “buy back” 

later. We perform complete service, assembly, dismanteling 

and refurbishment as well. You may even find a bargain in our 

secondhand shop. 

Responding promptly to the dynamic market is a key element 

to the success of every company. We share that idea and it is 

our credo. This means to build facilities where and how they 

are currently required and thus to create appropriate working 

space. This forms the basis for a positive and successful 

working environment for our the customers. 

For many years we have been focusing on planning and 

constructing exclusive office and administration buildings. 

These buildings are based on the standard office containers 

and modules which are modified and combined according to 

the individual architectural requirements. These buildings are 

designed for a long term use.

Try us and let us know what your requirements are. We are 

sure that we can offer you a suitable solution.

Firma Fagus je jedním z největších výrobců obytných 

a sanitárních modulů v Evropě. Vyrábíme dle návrhů 

zákazníka, montujeme sestavy, nabízíme pronájem  

a leasing jednotlivých kusů i celých sestav včetně vybavení, 

s možností případného pozdějšího odkupu. Provádíme 

kompletní servis, montáž, demontáž a přestavby. Anebo 

využijte nejlevnější řešení z našeho bazaru.

Receptem na úspěch každého podniku v dnešní době je 

reagovat pružně na dynamiku trhu. To je naše krédo. 

Stavět budovy přesně tam a přesně tak, jak je momentálně 

potřebné, a vytvářet tak vyhovující prostory, které jsou 

základem produktivního pracovního prostředí zákazníka.

Již řadu let se specializujeme na plánování a realizaci 

kancelářských a správních budov v exkluzivním provedení. 

Základem jsou klasické kancelářské kontejnery a moduly, 

které jsou modifikovány a kombinovány dle individuálních 

architektonických návrhů. Budovy jsou projektovány pro 

dlouhodobé používání.

Vyzkoušejte nás a popište nám Vaši potřebu. Jsme si jisti,  

že také pro Vás navrhneme odpovídající řešení.

Firma Fagus ist eine der größten Produzenten von Büro- 

Wohn und Sanitärmodulen in Europa. Wir produzieren nach 

den Vorstellungen der Kunden. Kauf, Mieten oder Leasing 

von einzelnen Modulen, als auch von ganzen Anlagen 

ist möglich. Wir bieten die Module inkl. Ausrüstung an 

und auch die Möglichkeit eines späteren Rückkaufs. In 

unserem kompletten Serviceprogramm bieten wir Montage, 

Demontage und Umbau von Anlagen an. Sie können aber 

auch die günstigere Variante eines Kaufes aus unserem Basar 

auswählen.

In der heutigen Zeit müssen Betriebe, flexibel auf die  

Dynamik des Marktes reagieren. Das ist unser Markenzeichen. 

Individuelle, vorgefertigte Gebäude da zu bauen wo sie 

gerade gebraucht werden, mit der Möglichkeit diese 

jederzeit, aufzustocken oder umzusetzen. Auf diese Weise 

entstehen ansprechende Räumlichkeiten als Basis für ein 

produktives Arbeitsumfeld.
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Hlavními důvody, proč se přiklonit k modulové výstavbě, jsou 

cena a rychlost realizace od objednávky, která je zaručena 

našimi výrobně-technickými provozy, jenž jsou schopny 

výroby více jak patnácti modulů denně, tedy téměř 4000 

modulů ročně, takže jsme schopni za rok postavit více jak 

60 000 m2 kompletních budov!

Wir bieten Ihnen das System von Containermodulen 
für eine vielseitige Nutzung an.

Aus einzelnen, im Voraus vorbereiteten, hochwertigen 

Teilen, produzieren wir individuelle Gebäude. Dessen Basis in 

einer Stahlkonstruktion mit integrierten Boden-, Wand- und 

Deckenteilen besteht. So entstehen komplette Gebäude mit 

Grundausrüstung in kurzer Zeit.

Nabízíme Vám systém mobilních kontejnerových 
modulů k všestrannému použití.

Z jednotlivých, předem připravených, kvalitních částí 

vyrábíme individuální stavby, kde základním prvkem je 

samonosná ocelová konstrukce se vsazenými podlahovými, 

stěnovými a stropními díly. Kompletní budovy se základním 

vybavením tak vznikají ve velmi krátkém čase.

Hospodářský základ konceptu tvoří vysoký stupeň 

připravenosti modulů a možnost jejich sestavování nezávisle 

na počasí nebo roční době v uzavřených výrobních halách, 

což redukuje potřebné práce na staveništi, a tím mimo jiné 

umožňuje zkrácení doby stavby.

Die wirtschaftliche Grundlage besteht im hohen 

Vorbereitungsgrad der Module und die Möglichkeit, 

unabhängig vom Wetter oder Jahreszeit in geschlossenen 

Produktionshallen, zu produzieren. Die notwendigen Arbeiten 

auf der Baustelle werden auf das Minimum reduziert. Somit 

kann die Bauzeit erheblich verkürzt werden. 

Die Hauptgründe der Entscheidung für ein Modul-Bau, sind Preis 

und Schnelligkeit der Realisierung ab Bestellung. Durch unsere, 

leistungsfähigen Betriebstätten wird gewährleistet, das wir 

mehr als 15 Module täglich produzieren können. Also fast  

4 000 Module jährlich. Wir sind in der Lage mehr als 60 000 

qm Nutzfläche jährlich zu bauen.

We offer a system of mobile container modules  
for all-purpose usage.

We produce individual constructions, prefabricated and 

first quality parts, the basic element being a steel frame 

construction, with built in floor, wall and ceiling elements. 

Complete buildings with basic facilities arise in a very short 

time. 

The economic base of this concept is a high degree of 

prefabrication in a controlled environment and the possibility 

of assembling on site independent of bad weather. This also 

reduces necessary work on site and enables you to shorten the 

construction timescale.

The main reasons for choosing a module construction are; time 

and money. These virtues are guaranteed by our production 

process, which enables us to produce more than fifteen modules 

daily, i.e. 4 000 modules per year = 60 000 square metres  

of floor space p.a.
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Prodej a poradenskou službu pro český a zahraniční trh 

zajišťuje naše obchodní oddělení ve Slušovicích, pro 

slovenský trh máme zastoupení v Žilině. Všechny vaše 

dotazy ochotně zodpoví pracovníci těchto oddělení. Cenovou 

nabídku zpracujeme obratem včetně návrhu dispozičního 

řešení.

Der Verkauf und die Beratung für den tschechischen und 

internationalen Markt wird von unserer Verkaufsabteilung in 

Slušovice gewährleistet, für den slowakischen Markt ist die 

Verkaufsabteilung in Žilina zuständig. Jede Ihrer Fragen wird 

von den Mitarbeitern dieser Abteilungen gerne beantwortet. 

Das Preisangebot bearbeiten wir unverzüglich inklusive einer 

Dispositionslösung.

PRODEJ
VERKAUF
PURCHASE

Purchase and consultancy for the Czech and foreign market 

is provided by the sales department in Slušovice. There is 

a branch in Žilina for the Slovak market. The staff in these 

departments will be only to willing to respond to your 

requests. We will make you an offer, including transport and 

assembly on site, as soon as possible.
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Provádíme záruční i pozáruční servis za velmi výhodných 

podmínek.

Wir führen Gewährleistungsarbeiten in der Garantiezeit  

aus. Auch nach der Garantiezeit können Servicearbeiten  

zu günstigen Konditionen ausgeführt werden.

Service can be carried out up to and beyond the warranty 

period at good rates.

SERVIS
SERVICE
SERVICE
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Leasing poskytujeme v České a Slovenské republice. Způsob 

splácení dle návrhu leasingové společnosti.

Leasing bieten wir in der Tschechischen und Slowakischen 

Republik an, nach den Bedingungen der jeweiligen  

Leasinggesellschaft.

We offer Leasing contracts in the Czech and Slovak Republic. 

The method of payment depends on the proposal of the given 

leasing company.

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ
FINANZIERUNGSOPTIONEN
FINANCING OPTIONS
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- technická a konzultační činnost

- rychlé zpracování poptávek

- na přání vyhotovení výkresové dokumentace už ve stádiu 

nabídky

- připravení základních podkladů pro zahájení stavebního 

řízení

- statické, tepelné a zvukové výpočty

- montáže a demontáže kontejnerových systémů

- servisní služby

- výhodné podmínky pozáručního servisu

SERVIS ZÁKAZNÍKOVI
SERVICE FÜR DEN KUNDEN
CUSTOMER SERVICE

- Technische und beratende Tätigkeit

- schnelle Bearbeitung von Angeboten

- Auf Wunsch Erstellung von Zeichnungsdokumentation bereits 

in der Angebotsphase

- Vorbereitung von Grundunterlagen für Bauanträge

- statische Berechnung, Wärme- und Schallschutzberechnung

- Montage und Demontage von Containeranlagen

- Serviceleistungen

- günstige Bedingungen für den Nachgarantieservice

- technical and consulting activity

- quick offers

- if needed, groundplan and views can be supplied  

at the offer stage

- preparing primary documentation to implement  

the request for building permission

- static, insulation and sound calculations

- assembly and disassembly of container systems

- service utilities

- fair rates for post guarantee service
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Pronájem poskytujeme po celé České a Slovenské republice.  

Nabízíme krátkodobý i dlouhodobý pronájem s možností  

případného odkupu samostatných modulů i velkých sestav  

včetně vnitřního vybavení.

Miete bieten wir in der Tschechischen und Slowakischen

Republik an. Wir bieten sowohl kurz-, als auch langfristige 

Mieten an. Sollten die Module nach Mietende gekauft werden, 

bieten wir auch ein Rückkauf an, falls die Module dann später 

nicht mehr benötigt werden.

Rental is provided in the whole Czech and Slovak Republic. 

We offer short and long term rental periods with the possibility 

to repurchase individual modules and large complexes including 

inventory should you purchase and later have no more use for 

the modules.

PRONÁJEM
MIETE
RENTAL



- dle přání stavba na klíč za výhodnou pevnou cenu

- výroba dle vašich předloh a požadavků

- výstavba během krátké doby a v dohodnutém termínu

- splnění expanzivního stavebního způsobu: variabilní  

rozdělení místností

- velmi vhodné k rozšíření stávajících budov

- snadná demontáž a opětovná montáž na novém místě

- hygienická nezávadnost všech použitých materiálů

- kvalitní tepelná izolace

- možnost vybavení a barevného provedení interiérů dle 

přání zákazníka

- garance dohodnuté pevné ceny (průmyslová předpříprava 

dovoluje přesné kalkulace, jaké jsou v klasickém způsobu 

výstavby jen velmi těžko možné. Proto se dají modulové 

stavby objektů nabídnout za pevné ceny.)

- dle volby: prodej, pronájem, leasing

VÝHODY MONTOVANÝCH STAVEB
VORTEILE DER MONTIERTEN BAUTEN
ADVANTAGES OF PREFABRICATED  
CONSTRUCTIONS

- nach Wunsch schlüsselfertiges Gebäude zu günstigen Festpreisen

- Produktion nach Ihren Vorlagen und Forderungen

- Aufbau in kürzeste Zeit nach Terminabsprache

- Eine erweiterungsfähige Bauweise mit variable Raumaufteilung

- für Erweiterung von bestehenden Gebäuden sehr geeignet

- einfache Demontage und Wiedermontage an einem neuen Ort

- Hygienische, gesundheitliche und ökologische Unbedenklichkeit 

aller benutzten Materialien

- hochwertige Wärmedämmung

- Gestaltung und Farbkonzept nach Kundenwunsch

- Festpreis-Garantie (Die Vorfertigung im Werk ermöglicht genaue 

Kalkulationen, die im klassischen Baustil nur sehr schwer 

möglich sind. Deswegen können Modulgebäude zu Festpreisen 

angeboten werden)

- nach Wunsch: Verkauf, Miete, Leasing

- bespoke, turnkey buildings at a reasonable price

- production according to your wishes

- prompt construction within the agreed timescale

- expansive buildings with variable room sizes

- suitable for the expansion of existing buildings

- simple disassembly and reassembly at a new site

- all used materials fulfil stringent health, hygiene  

and ecological specifications

- high quality insulation

- design and finish according to the customers individual  

requirements

- fix price guarantee (prefabrication enables exact calculations 

that are difficult to achieve using conventionell building  

methods)

- can be rented, bought or leased as required
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Moduly lze použít nejen pro výstavbu nových objektů, ale 

i na přístavby, vestavby (např. do hal) nebo jako nástavby 

stávajících objektů. Materiál a vzhled fasády lze přizpůsobit, 

mohou být použity stejné typy oken a dveří, čímž je dosaženo 

vcelku kvalitního spojení starého s novým. Modulový systém 

je možné kombinovat také s tradičními stavbami. Tam, kde 

je nutný masivní způsob výstavby, jako např. sklepy, garáže 

atd., může být náš modulový systém postaven na uzavřenou 

betonovou desku této spodní stavby. Plná volnost úprav nabízí 

mnohostranné možnosti použití. Ať už v kancelářské nebo 

správní budově, škole, školce, bance či obytném domě, zde 

všude se dají realizovat téměř všechny Vaše představy  

a požadavky.

Nové objekty mohou být třípodlažní případně až pětipodlažní. 

Jednotlivé moduly mohou být libovolně sestavovány jak 

vedle sebe, tak za sebou. Libovolné rozměry modulů dovolují 

zajímavá individuální dispoziční řešení. Tak se dají dobře využít 

například problematické pozemky. Právě tyto kombinace

ekonomicky výhodných modulů a minima dodatečných 

konstrukčních prostředků dávají projektantovi šanci rozvíjet  

a realizovat vlastní originální architekturu.

Fasáda staveb může být standardní z lakovaného pozinkovaného 

trapézového plechu nebo opatřena omítkou, dřevěným 

obkladem případně alternativně dle přání zákazníka. Střechu 

lze provést standardně z pozinkovaného trapézového plechu 

nebo s mírným spádem, případně může být namontována 

dodatečná pultová, sedlová nebo valbová střecha. Patrové 

sestavy mohou mít schodiště vnitřní nebo vnější (přímá  

i točitá). Typ a barva podlahové krytiny, vnitřní obklady stěn  

a stropů závisí plně na Vaší představě. 

Die Module können nicht nur zur Konstruktion von neuen 

Objekten benutzt werden, sondern auch für Anbauten, 

Integration (zB. in Hallen) oder auch als Aufstockung von 

existierenden Bauten. Das Material und das Aussehen der  

Außenfassade kann individuell angepasst werden und Fenster- 

und Türtypen werden angeglichen, was zu einer gelungenen 

Verbindung von Altem mit Neuem führt. Das Modulsystem 

kann auch mit traditionellen Bauten kombiniert werden. Dort, 

wo massive Bauart notwendig ist, wie zB. Keller, Garage usw., 

kann unser Modulsystem auf die Fundamentplatte von diesem 

Unterbau gestellt werden. Die volle Gestaltungsfreiheit 

bietet vielseitige Nutzungsmöglichkeiten an. Ob im Büro- 

oder Verwaltungsgebäude, Schule, Kindergarten, Bank oder 

Wohnhaus, es können fast alle Vorstellungen und Forderungen 

realisiert werden.
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Neue Objekte können drei- bis fünfgeschossig sein. Die 

einzelnen Module können sowohl nebeneinander als auch 

hintereinander gestellt werden. Die beliebigen Maße von 

einzelnen Modulen ermöglichen interessante individuelle 

Einsatzvarianten. So können sie zum Beispiel sehr gut für 

problematische Grundstücke genutzt werden. Gerade diese 

Kombination von ökonomisch günstigen Modulen geben dem 

Architekter die Chance, eigene originelle Architektur zu 

entfalten.

Die Außenfassade kann aus Standard lackiertem und verzinkten 

Trapezblech sein, oder je nach Kundenwunsch, mit einem 

Kratzputz, ALU-Welle oder Holzverkleidung ausgeführt werden. 

Das Dach kann als Standard, aus verzinktem Trapezblech mit 

kleiner Neigung sein, oder es kann ein zusätzliches Walmdach 

gewählt werden. Ein Giebel- oder Pultdach kann nachträglich 

montiert werden. Bei mehr geschoßigen Anlagen kann 

zwischen Innen- oder Außentreppe (gerade oder Wendeltreppe) 

gewählt werden. Der Typ und die Farbe des Bodenbelags, 

Innenverkleidung von Wänden und Decke hängen ganz von Ihren 

Vorstellungen und Wünschen ab.

Modules can be used not only for building new objects but also 

for expansions, integration (e.g. in the halls) or as an additional 

floor on already existing objects. We can comply to the look  

and material of existing facades. By installing the same types  

of windows and doors the quality link between old and new 

can be achieved. A module system can also be combined with 

conventional constructions. 

In situations where concrete base constructions are required, 

e.g. cellars, garages, etc., our module system can be 

simply added on top. The freedom to modify ground plans, 

independent of wall positions, gives you every possibility for 

a multi-functional use. Almost all of your wishes and requests 

can be fulfilled in any type of building, including administration 

buildings, schools, kindergartens, banks or even in residential 

housing.

New objects can be built up to five floors. Individual modules 

can be assembled side by side or one after another. The 

arbitrary module sizes enable individual solutions. In this way 

problematic premises can be ideally used. The combination 

of extremely economical modules with a minimum of on site 

construction provides the freedom to develop and implement 

an individual architecture. 

Facades can consist of standard galvanized trapezoid steel 

panels, plaster on a cement/wood board or any other 

alternative according to the customers requests. The roof 

can be made of galvanized trapezoid steel sheets as a flat 

roof or with a gentle incline. It is also possible to add a shed, 

saddleback or hipped roof. Buildings with several floors can 

have an inner or outer staircase (straight or spiral). The type 

and colour of floor, inner lining of walls and ceilings depends 

completely on your imagination.



- při výrobě jsou použity ekologicky nezávadné materiály

- při výstavbě je dbáno na minimální narušení přírody 

a provozu v blízkém okolí nového objektu

- úklid stavebního odpadu a materiálu po dokončení stavby  

je samozřejmostí

- většina použitých materiálů je recyklovatelná

- bei der Produktion werden umweltfreundliche Materialien 

benutzt

- beim Aufbau wird darauf geachtet, Schäden in der Umgebung 

der Baustelle zu vermeiden

- das Aufräumen von Bauschrott und Restmaterial nach  

Beendigung der Montage ist eine Selbstverständlichkeit

- die Mehrzahl der benutzten Materialien ist 

wiederverwendbar

EKOLOGICKÉ HLEDISKO
ÖKOLOGISCHE HINSICHT
ECOLOGICAL POINT OF VIEW

- only ecologically friendly materials are used

- whilst working on site, care is taken to minimize negative 

effects for the surrounding area

- disposal of waste materials during and after the assembly 

period is a matter of course

- most used materials can be recycled
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Nach dem Vorbild des Stahlhochbaus, wird mit Standards 

gearbeitet. Bereits in der Planungsphase gehen wir auf die 

Informationen und Wünsche unser Kunden ein. Mit Isolierung, 

Fenstertyp usw. erarbeiten wis dann ein unverbindliches 

Angebot.

Die stets hohe Qualität unseres Systems wird durch 

standardisierte Arbeitsvorgänge und Kontrollen gewährleistet.

Ein großer Vorteil ist die Möglichkeit, Grundrisse in kurze 

Zeit nach den aktuellen Vorstellungen des Kunden zu ändern. 

Keine Wand hat eine Tragfunktion und kann deshalb, nach 

Bedarf, versetzt oder entfernt werden. So kann aus zwei 

Büroräumen schnell ein Schulungsraum entstehen.

Und wenn der Raum nicht mehr aussreicht? Kein Problem – 

das Gebäude kann jederzeit vergrößert werden zB. um ein 

weiteres Geschoss.

Auch Wasser- und Heizungsinstallation oder auch 

Elektroleitungen werden systematisch verlegt, da sie bereits 

direkt in einzelnen Modulen vorbereitet sind und bei der 

Montage nur miteinander verbunden werden.

90 % of our module construction consists of industrially 

prefabricated quality elements. Systematic serial production in 

heated halls, makes it possible to build high quality buildings 

independent of negative weather conditions.

We follow the example of the conventional steel 

constructions and standardise our process where possible.

The information concerning insulation, construction, types  

of windows, etc. is provided at an early stage of planning. 

This means, that our customers can have a large say in the 

detail planning of their building.

Standard working procedures and quality controls assure  

the permanent, high quality of our system.

We are able to change the given ground plan according to 

current customer requests in a very short time. No wall has  

a load bearing function, and can therefore be easily removed 

or relocated. For example a lecture room can be made out  

of two or more single offices almost at once.

And what if there is not enough space? No problem – the 

building can be extended at any time and/or a new floor  

built on top .

Water, heating and electric installations are already  

pre-installed, which adds to the module efficiency. On site, 

the modules and the technical facilities are simply connected 

together.

Modulová stavba se zakládá z 90 % na průmyslově 

předpřipravených kvalitních elementech. Systematizovaná 

sériová výroba ve vytápěných halách dovoluje kvalitativně vysoce 

hodnotnou, na povětrnostních vlivech nezávislou realizaci stavby.

Po vzoru ocelových pozemních staveb je postupováno podle 

standard. Již ve fázi plánování jsou poskytovány informace o 

zateplení, konstrukci, typu oken atd. Podstatnou část tak může 

zákazník rozhodně ovlivnit.

Standardizovanými pracovními postupy a kontrolou jakosti 

zajišťujeme stále vysokou kvalitu našeho systému.

Nespornou výhodou je možnost změnit v krátké době stávající 

půdorys dle aktuálních požadavků zákazníka. Žádná stěna nemá 

nosnou funkci a může být proto odstraněna, popř. přemístěna. 

Tak může být např. ze dvou samostatných kanceláří ihned 

vytvořena školící místnost.

A když už prostor nedostačuje? Žádný problém - kdykoliv se 

stavba může libovolně rozrůst např. o další patro.

Také vodo-topo a elektrorozvody přispívají k efektivitě  

výstavby, neboť jsou přímo zabudovány v jednotlivých  

modulech a je nutné je pouze propojit mezi sebou.

Der Modularbau besteht zu 90 % aus industriell vorgefertigten 

hochwertigen Elementen. Eine systematisierte Serienproduktion 

in beheizten Hallen ermöglicht, eine qualitativ wertvolle, 

von Witterungsbedingungen unabhängige Realisierung eines 

Bauvorhabens.
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Bei der Realisierung von Modulbauten entfallen die zeitlichen 

und finanziellen anspruchsvollen Preisausschreibungen der 

einzelnen Gewerke. Es bestehen keine Koordinierungs-

probleme – die Produktion von den Modulen im Werk kann 

bereits laufen und parallel auf der Baustelle können die 

Fundamente vorbereitet werden. Dies bedeutet, dass auch 

bei ungünstigen Wetterbedingungen wie Schnee, Frost 

und Regen die Arbeiten ununterbrochen fortlaufen. Die 

Realisierungszeit des Baus wird auf ein Minimum reduziert. 

Der Zeitgewinn ist entscheidend – bis zu 80% gegenüber 

gewöhnlicher Bauart!

Computer planning supports the implementation of your 

requests, whereby every part is individually planned and 

is not obstructed by standard lengths and widths. A static 

calculation for the steel frames, is made for every project 

and, at this point, it is possible to cater for your possible 

request for an extention or addition of a further storey in 

the future. Thanks to the excellent co-operation between 

structural planners and top quality architects, we are able 

to deliver the complete documentation required to obtain 

planning permission. This includes insulation and fire  

resistance certificates according to valid norms. 

When building a module complex you can save an enormous 

amount of time and money by not having to put each trade 

out to tender, comparing the differing offers and supervising 

the separate trades on site. There are no coordination 

problems. Module production can be carried out in the plant 

at the same time as the foundations are being installed on 

site. Construction work carries on, in spite of unfavourable 

meteorological conditions such as snow, frost and rain, which 

reduces the time spent on completing the construction. 

This time advantage is crucial – we save up to 80 % on site 

compared to a conventional construction!

Počítačové plánování podporuje realizaci Vašich požadavků, 

přičemž každá část je volně plánovatelná a není vázána na 

standardní délky a šířky. Ke každému projektu je zpracována 

statika ocelové nosné konstrukce, ve které již můžeme 

zohlednit Vaše pozdější přání na rozšíření případně zvednutí 

dané stavby. Díky úzkému kontaktu se špičkovými architekty  

a statiky jsme schopni zpracovat kompletní podklady pro 

stavební řízení včetně tepelných výpočtů a návrhů na ochranu 

staveb proti ohni dle platných norem. 

Při realizaci modulovým typem výstavby odpadnou časově  

i finančně náročné konkurzy, srovnávání, zadávání a dozor nad 

jednotlivými řemeslnými pracemi. Neexistují žádné koordinační 

problémy - výroba modulů v závodě může již probíhat, zatímco 

na místě stavby je v chodu zhotovení inženýrských sítí  

a základů. To znamená, že i při nepříznivých povětrnostních 

podmínkách, jako jsou sníh, mráz a déšť jdou práce nepřetržitě 

kupředu. To snižuje dobu realizace stavby na minimum. Úspora 

času je rozhodující - až 80 % oproti obvyklém způsobu stavby! 

Die Computerplanung unterstützt Ihre Forderungen, wobei 

jedes einzelne Teil frei veränderbar ist und nicht an feste 

Längen und Breiten gebunden ist. Zu jedem Projekt wird 

eine Statik der Stahlkonstruktion berechnet, in der Ihre 

zukünftigen Pläne für eine eventuelle Erweiterung  

der Anlage berücksichtigt werden kann. Eine komplette  

Dokumentation für den Bauantrag, inklusive Wärme 

berechnung und Brandschutz nach gültigen Normen, kann  

erarbeitet werden.
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Jednotlivé moduly dopravujeme na staveniště v celé 

Evropě speciálními kamiony. Velmi úzce spolupracujeme 

se spediční fi rmou SOLOTRANS Zlín (www.solotrans.cz). 

Moduly lze přepravovat nákladními automobily, vlakem, 

lodí i letecky. Technologie montované výstavby vyžaduje 

volný příjezd pro nákladní automobil a autojeřáb na 

místo stavby.

Firma FAGUS nabízí možnost dopravy až 50-ti speciálními 

kamionovými soupravami v jeden nakládací termín jako 

i výhodnou kombinaci přeprav modulů o rozměrech  

6 058 mm a 9 000 mm na jedné soupravě, což umožňuje 

velkou redukci ceny jak za dopravu, tak za jeřáb v místě 

skládky.

DOPRAVA
TRANSPORT
TRANSPORT

Die einzelnen Module werden mittels spezieller LKWs nach 

ganz Europa transportiert. Wir arbeiten sehr eng mit der 

Spedition SOLOTRANS Zlín (www.solotrans.cz) zusammen.  

Die Module können mit LKWs, Zug, Schiff oder auch per 

Flugzeug transportiert werden. Um die Montage durch 

zu führen benötigen wir eine freie Zufahrt für LKWs und 

Autokran auf die Baustelle. 

Firma FAGUS bietet sowohl die Möglichkeit an, bis zu  

50 LKWs zu einem Liefertermin bereit zu stellen, als auch 

eine günstige Transport - Kombination der Module mit einer 

Größe von 6 058 mm und 9 000 mm auf einem LKW. Das spart 

Transport und Krankosten.

The modules are transported by special trucks to the 

construction sites throughout Europe. We cooperate with 

the freight company SOLOTRANS Zlín (www.solotrans.cz). 

Modules can be transported by truck, train, ship as well as 

by air. We require free access to the construction site  

for trucks and mobile cranes. FAGUS is able to commit  

50 trucks for one single delivery date to the site! An ideal 

load per truck is a combination of modules with the 

proportions of 6 058 mm and max. 9 000 mm. This reduces 

the price for both transport and crane as well.
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Moduly jsou na staveništi během několika dnů 

smontovány do jedné uzavřené systémové budovy. 

Podstatné stavební části jako okna, dveře, obklady  

a podlahoviny jsou již v modulech vestavěny/položeny.

To značně redukuje dobu stavby a s tím spojené náklady.

Náš odborný montážní personál nabízí montáž 

v tuzemsku i v zahraničí. Případně dle vašeho 

individuálního požadavku zajistíme šéfmontéra. 

Zákazník si rovněž může montáž zajistit svými vlastními 

prostředky. Provádíme i demontáže a přestavby 

stávajících objektů.

MONTÁŽ
MONTAGE
ASSEMBLY

Die Module werden binnen ein paar Tage zu einer 

geschlossenen Systemanlage montiert. Die wichtigen Bauteile 

wie Fenster, Türen, Fliesen und Bodenbelege sind in den 

Modulen bereits montiert. Das reduziert die Montagedauer 

und auch die damit verbundenen Kosten. 

Unser Fachpersonal bietet die Möglichkeit einer Montage 

im Inland als auch im Ausland an. Wir können nach Ihren 

individuellen Anforderungen, auch nur einen Chefmonteur  

zur Verfügung stellen. Der Kunde kann die Montage auch 

selbst übernehmen. Wir führen sowohl Demontagen als  

auch den Umbau bestehender Anlagen durch.

Modules are assembled to form a complete building within 

a few days. Essential parts such as windows, doors, facing 

and floor are already installed in the modules, this saves  

time and money. 

Our professional assembly teams work throughout Europe.  

The customer can also choose just to have a head  

assembler on site or to do the whole assembly with local 

manpower.
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Základní moduly jsou řešeny v délkách od 2 438 mm  

do 12 000 mm, v šířkách od 2 438 mm do 3 900 mm  

a se světlou výškou od 2 300 mm až do 3 100 mm. Další 

rozměry jsou možné na základě individuální konzultace 

a specifikace. Vzhledem k širokým možnostem, které 

modulový systém nabízí, vycházíme vždy z požadavků 

našich zákazníků.

Každý samostatný modul se skládá ze samonosné 

ocelové rámové konstrukce, která odpovídá přesně 

statickým požadavkům podle plánovaného místa 

postavení. Podlahové, stěnové a střešní rámy jsou 

vyrobeny z ocelových profilů v různých profilových  

sílách a jsou svařeny do kostry ve tvaru kvádru  

v požadovaných velikostech.

Rámy jsou pískově otrýskány a nastříkány vysoce kvalitní 

základní barvou, případně jsou použity celopozinkované 

díly. Vnější i vnitřní stěny jsou jako suchá stěnová 

výstavba s vynikajícími izolačními vlastnostmi. Podlaha 

se skládá z pozinkovaného profilovaného plechu, 

odpovídající tepelné izolace, parozábrany, podlahové 

desky a libovolné podlahové krytiny.

Moduly jsou speciálními vozidly dopraveny ze závodu 

přímo na staveniště, kde jsou skládány autojeřáby 

a smontovány odbornými pracovníky.

Tzv. suchou výstavbou a montáží je umožněno 

okamžité užívání stavby, neexistuje žádná stavební 

vlhkost apod. Krátká doba výstavby vede k rychlejšímu 

navrácení investic, a tím také k atraktivním výnosům. 

Nezanedbatelnou výhodou je zkrácení doby amortizace.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNISCHE SPEZIFIKATION
TECHNICAL SPECIFICATION

Die einfachen Module sind in Längen von 2 438 mm bis  

12 000 mm, in Breiten von 2 438 mm bis 3 900 mm und mit 

Raum-Innenhöhe von 2 300 mm bis 3 100 mm verfügbar. 

Weitere Maße sind möglich nach individueller Absprache 

und Spezifikation. Im Hinblick auf die vielen Möglichkeiten, 

die das Modulsystem anbietet, gehen wir immer von den 

Kundenwünschen aus.

Jedes einzelne Modul besteht aus einer selbsttragendern 

Stahlrahmenkonstruktion, die genau den statischen 

Forderungen entspricht, je nach Standortbedingungen. Die 

Boden-, Wand- und Dachrahmen sind aus verschiedenen 

Stahlprofilen, mit verschiedenen Starken, miteinander zu 

einem Rahmen mit Quadratform in gewünschter Größe 

verschweißt.

Die Rahmen sind sand gestrahlt und mit einer hochwertigen 

Farbe grundiert, ggf. werden ganze verzinkte Teile 

benutzt. Innen- und Außenwände sind als Trockenbau mit 

ausgezeichneten Isolierungswerten gestaltet. Der Boden 

besteht aus verzinktem Profilblech, mit gewünschter 

Isolierung, Dampfsperre, Bodenplatte und ausgewähltem 

Bodenbelag.

Die Module werden mit Hilfe von speziellen Fahrzeugen aus 

den Produktionsstätten direkt auf die Baustelle transportiert, 

wo sie von einem Kran entladen und vom Fachpersonal 

montiert werden.

Mit sogenanntem Trockenbau und Montage wird eine sofortige 

Nutzung des Baus ermöglicht. Es gibt keine Baufeuchte usw. 

Die kurze Bauphase führt zur schnelleren Rückgewinnung 

von Investitionen und somit auch zu attraktiven Erlösen. Ein 

erheblicher Vorteil ist auch die Amortisationszeitverkürzung.
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Basic modules come in lengths from 2 438 mm to 12 000 mm,  

in widths from 2 438 mm to 3 900 mm and room heights 

from 2 300 mm to 3 100 mm. Other proportions can be 

discussed and specified individually. Due to the flexibility 

our modular system offers, we are always able to react to 

our customer‘s individual wishes.

Every single module consists of a self supporting steel 

frame built to comply to the exact static requirements on 

site. Floor, wall and roof frames are made of steel profiles 

of various dimensions and are welded into a skeleton to 

form the required modules.

Frames are sandblasted and sprayed with a high quality 

primer, in some cases completely galvanized parts are 

used. Inner and outer walls are made as a dry wall system 

with excellent insulating qualities. The floor consists of 

galvanized profile sheeting, specific insulation, vapour 

barrier, floor board and arbitrary flooring.

Modules are transported by special vehicles from the plant 

directly to the construction site where they are unloaded 

by a mobile crane and assembled by specialists.

Immediate use of the finished construction is enabled 

by the so called “dry construction system”. There is no 

construction humidity. The short construction time leads 

to a faster return on investment and thereby attractive 

revenues. A further interesting aspect is the short period 

of amortization for these type of buildings.
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PŮDORYSY
ZEICHNUNGEN
GROUNDPLANES
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FAGUS a.s.
Dostihová ulice
CZ 763 15 Slušovice
Tel.: +420 57 711 3320

FAGUS a.s. Pobočka Praha
Areál Technimat
Lukavecká 1732
CZ 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
Tel.: +420 272 701 189

Fagus SK, s.r.o.
Hliník nad Váhom 428
014 01 Bytča
Tel.: +421 41 5077 937

FAGUS Deutschland GmbH
Kolpingstraße 4
DE 01156 Gohlis / Dresden

info@fagus.cz
www.fagus.cz


