IMECON je výrobce a dodavatel
modulárních staveb určených
zejména pro západoevropský trh

IMECON má dlouholeté zkušenosti s výrobou obytných, sanitárních a technologických
kontejnerů. Společnost sídlí v České republice, byla založena v roce 1999. Stala se významným
dodavatelem pro řadu západoevropských zákazníků.
IMECON dodává svým dlouhodobým partnerům modulární řešení světové kvality. Dominantní
podíl na prodejích společnosti má západní Evropa (Německo, Švýcarsko, Belgie, Nizozemí, atd.)
a Skandinávie (Norsko, Švédsko, atd.).
Významnou výhodou modulárních staveb v porovnání s konvenčními budovami je rychlost
dodávky a ﬂexibilita použití. Zatímco výstavba konvenčních budov trvá minimálně 5 měsíců,
modulární budovy mohou být postaveny za 2 měsíce. Zákazníci mohou taktéž těžit z toho, že
modulární budovy lze snadno demontovat a znovu sestavit na jiném místě. To dává stavbě
značnou ﬂexibilitu a umožňuje její dočasné použití.

Přístup IMECON k modulární výstavbě spočívá na následujících klíčových pilířích:

Neděláme kompromisy z hlediska
kvality. IMECON ve svém výrobním
závodě zavedl v oblasti řízení jakosti
striktní procesy a systémy, společnost
používá pouze certiﬁkované vstupní
materiály nejvyšší kvality.

Poskytujeme rychlá řešení. IMECON
rychle reaguje na poptávky a hlídá,
aby doba mezi poptávkou a dodáním
byla co nejkratší.

Nabízíme řešení šitá na míru a
odpovídající individuálním požadavkům
zákazníků. IMECON se ﬂexibilně
přizpůsobuje potřebám zákazníků a
poskytuje vysoce individualizovaná
řešení za přijatelnou cenu.

Moduly jsou vyráběny vyškoleným personálem s úhrnnou
300letou zkušeností v oblasti modulární stavební výroby.
IMECON zajišťuje pro své zákazníky dopravu po celé
Evropě. Zajišťujeme též standardní pojištění nákladu v
souladu s Úmluvou CMR. Vyhotovujeme i celní
prohlášení pro vývoz mimo Evropskou unii. Nabízíme
také služby naložení a vyložení nákladu na místě určení.
IMECON poskytuje montážní služby v cílové lokalitě. Naši
vysoce kvaliﬁkovaní kolegové jsou schopni realizovat
dokončovací práce na modulech v jakékoli části Evropy
tak, aby naši zákazníci dostali stavbu schopnou
okamžitého užívání.

IMECON vyrábí jak samostatné
(solo) moduly, tak i modulární
stavby různých tvarů a pro různé
účely. Naše moduly mohou být
umístěny
na
různých
prostranstvích buď jako volně
stojící samostatné jednotky nebo
i jako vícepodlažní modulární
stavby. Můžeme také realizovat
rozšíření stávajících budov nebo
umístit moduly dovnitř stávajících
objektů.

IMECON kontejnery nakupují
zákazníci ze soukromé sféry i z
veřejného sektoru pro různé
účely, jako jsou ﬁremní zařízení,
kanceláře, školící střediska,
zařízení pro stavby, školy,
mateřské školy, obchody a
maloobchodní
jednotky,
restaurace, skladovací prostory,
vrátnice, technologické prostory
a další moduly a stavby sloužící
ke speciálním účelům.

IMECON má samostatný provoz
pro výrobu kovových rámů. Tato
divize má zkušenosti a kapacity
pro výrobu různých kovových
dílů používaných v modulární
stavební výrobě, jako jsou
přístřešky a přídavné střešní
systémy, stojany pod moduly,
fekální nádrže, vnitřní a vnější
schody a zábradlí, podkroví,
venkovní schodiště, rámy pro
dveře a okna.

IMECON je znám jako výrobce
modulárních staveb vysoké
kvality; systémy řízení jakosti ve
společnosti jsou certiﬁkovány
podle ISO (ISO 9001, ISO
14001, ISO 18001). Společnost
má certiﬁkaci RAL a LGA pro
dodávky na německý trh.

IMECON může ﬂexibilně uspokojit individuální potřeby zákazníků s různými technickými požadavky:

IMECON nabízí širokou škálu návrhů řešení interiéru a jiná
speciﬁcká řešení
Vlastní systémy pro stavbu stěn umožňují společnosti IMECON
používat různé tloušťky izolace. Naše izolační řešení mohou
odpovídat velmi různorodým povětrnostním podmínkám
IMECON používá různé protipožární stěny a dělící systémy
IMECON dokáže uspokojit zvláštní požadavky na velká a
vysoce speciﬁcká okna v hliníkových rámech
IMECON dokáže vyjít vstříc speciálním požadavkům na střešní
suspense

Zkušenosti společnosti IMECON z oblasti výroby rámů
umožňují společnosti dodávat zdvojená podlahová řešení pro
technologické kontejnery nebo speciální sanitární kontejnery a
jiné typy vysoce specializovaných kontejnerů s mimořádným
zatížením podlahy
IMECON dokáže splnit požadavky zákazníků na vnitřní
vybavení zahrnující řešení speciﬁckého vytápění a ventilace či
klimatizace
Maximální délka modulů je 12 metrů. Rám může být vyroben v
různých tvarech od standardní velikosti 6 x 2,5 m až po
12 x 3 m, případně pochopitelně může být menších rozměrů

