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O nás
Spoločnosť IWG Slovakia pôsobí na európskom trhu
(Francúzsko, Nemecko, Česko, Slovensko, Rakúsko,
Nórsko, Chorvátsko, Švajčiarsko a Rusko) v oblasti
ľahkého strojárstva pre stavebnú výrobu od roku 2018.
Na lokálnom trhu sme už viac ako 7 rokov a na
svojomkonte máme niekoľko desiatok úspešných
projektov doma aj v zahraničí, medzi ktorými boli
aj projekty sociálneho charakteru, ako napríklad
výstavba azylových domov v Nemecku.

Používame moderné technologické zariadenia,
ktoré nám umožňujú technickú sebestačnosť
vo všetkých fázach výrobného procesu

Naša firma sa špecializuje najmä na výrobu konštrukcií
modelových stavieb, všetkých typov kovových konštrukcií,
septikových tankov a odpadových kontajnerov.
Ponúkame aj výrobu zváraných výrobkov podľa
konkrétnych požiadaviek jednotlivých zákazníkov.
Vaša maximálna spokojnosť je pre nás najdôležitejšia,
preto ponúkame aj množstvo vedľajších služieb,
ako napríklad otryskovávanie, zinkovanie a striekanie
našich výrobkov podľa požiadavky, či dopravu
vlastnými prostriedkami priamo k vám.
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strojový
park
Spektrum našich vysoko výkonných priemyselných
strojov je naozaj rozsiahle a zabezpečuje plynulý
chod výroby. Naše stroje sú vám plne k dispozícii
na plnenie vašich individuálnych požiadaviek.
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st roj á rska
vý ro ba
Orientujeme sa na ľahkú strojársku výrobu
pre stavbárstvo, poľnohospodárstvo, automobilový
priemysel, gastronómiu. Realizujeme výrobu
oceľových konštrukcií, odpadových a skladových
kontajnerov, septikov, bazénov a paliet pre
automobilový priemysel a zvarencov podľa
požiadaviek zákazníka. V prípade potreby
zabezpečíme dopravu výrobkov priamo
k zákazníkovi našou dopravou.

technológia
ohýbania

delenie
a strihanie

obrábanie kovov
a frézovanie

rezanie
plazmou

obrábanie kovov
a frézovanie

rezanie
laser

Najväčší dôraz kladieme na kvalitu výrobku, dodržanie
dodacích termínov a prijateľnú cenu pre zákazníka.
V rámci kooperácie zabezpečujeme aj ďalšie činnosti
ako sú otryskovávanie, zinkovanie a striekanie našich
výrobkov podľa požiadavky.
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ko n štr ukcie
Naša firma sa špecializuje najmä na výrobu konštrukcií
modulových stavieb a všetkých typov kovových konštrukcií
aj podľa rozmerov a požiadaviek zákazníka. Nosné rámy
sú štandardne vo veľkosti 10´, 20´, 20´XL a 45´.
Zabezpečujeme výrobu a montáž kovových schodísk,
schodiskových veží a podest.
nosné
rámy

schodiskové
veže

podesty
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o d padové
ko n taj ne r y
Kontajnery typu MULDA sa používajú na skladovanie
priemyselného a komunálneho odpadu, ako sú sutiny, šrot,
odpadky. Odpadové kontajnery typu ABROLL je možné
používať v mnohých oblastiach. Vyrábame objemy až do
54m3. Kontajnery sa používajú najmä pre zhromažďovanie
a prepravu komunálnych a priemyslových odpadov,
prípadne na uskladnenie sypkých materiálov. V našom
portfóliu nájdete aj špeciálne odpadové kontajnery
podľa vašich potrieb.

Naša spoločnosť vyrába kontajnery s rôznou kapacitou
podľa špecifických potrieb zákazníka.

ABROLL

MULDA

HAUSMULL

ABROLL RÁM
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sk l adové
ko n taj ne r y
Kontajnery navrhnuté a vyrobené na skladovanie.
Kontajnery sú k dispozícii v rôznych veľkostiach
a s množstvom príslušenstva na výber. Sú perfektným
riešením, keď potrebujete bezpečný skladovací priestor
odolný voči poveternostným vplyvom.
Výhody – masívna odolná konštrukcia, Stohovateľnosť,
Vodeodolnosť, Rôzne farebné varianty, Rôzne veľkosti
Naše dostupné rozmery: 5, 6, 8, 9, 10, 15, 15XL, 20, 40, 45.

Skladový
kontajner 6’

Skladový
kontajner 8’

Skladový
kontajner 9’

Skladový
kontajner 10’

Skladový
kontajner 15’

Skladový
kontajner 20’
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septiky
Septik
ft 10’

Septik
ft 20’

Septik
ft 20i’

Septik 10’
so schodiskom

Septik 20’
so schodiskom

Septik
so schodiskom

Septické tanky sú ideálnym riešením pod sanitárne
kontajnery. Septiky vyrábame v rôznych rozmeroch
a farebných prevedeniach. Vnútro septiku je ošetrené
kvalitným, nepresiakavým bitumenovým náterom.
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zvaren ce
Pri navrhovaní zvarenca vždy vychádzame
z funkčných požiadaviek, ktoré sú naň kladené.
Našou snahou je vždy navrhnúť najvhodnejšiu
koncepciu zvarenca a usporiadanie jednotlivých
častí, ako aj technológiu zvárania.
Prvkami tvoriacimi zvarenec sú zvyčajne plechy,
valcované profily, rúrky, ohýbané profily, výlisky,
výkovky a odliatky.
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sanitá rn e
ko ntajn e r y

Sanitárny kontajner
S5’

2.Sanitárny kontajner
S8’

Sanitárny kontajner
S10’

Sanitárny kontajner
S20’

Sanitárny kontajner
S20’ so sprchou a WC

Sanitárny žľabový
kontajner

Sanitárne kontajnery našim klientom pripravujeme
podľa ich požiadaviek. Pod sanitárne kontajnery
sa môžu jednoducho umiestniť septické tanky,
čo umožňuje ich použitie aj bez možnosti pripojenia
ku kanalizácii. V ponuke ponúkame štandardné veľkosti
10 a 20 v rôznych prevedeniach.
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Kancelársky kontajner
k 10’ štandard

Kancelársky kontajner
k 20’ štandard

Kancelársky kontajner
k 20’ + štandard

Kancelársky kontajner
k 10’ izolovaný

Kancelársky kontajner
k 20’ izolovaný

Kancelársky kontajner
k 20’ + izolovaný

Kancelársky kontajner
k 20’ XL štandard

Kancelársky kontajner
k 20’ XXL štandard

Kancelársky kontajner
k 20’ XL izolovaný

kancel árske
ko ntajn e r y
Jednotlivé moduly kancelárskych kontajnerov
sa môžu jednoducho spájať do väčších celkov.
Môžete si vybrať z pripravených riešení v našej
ponuke. Pre špecifické požiadavky sme pripravení
realizovať aj zložitejšie riešenia. V ponuke ponúkame
K10, K20, K20XL, K20XXL v prevedení štandard alebo
izolovaný.

Kancelársky kontajner
k 20’ XXL izolovaný
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gastro
lín ia
Rozšírili sme ponuku o gastronomické prevádzky -rýchle
občerstvenie, bistro prevádzky, potraviny, zmrzlinárne,
kaviarne a veľa iného. Realizácia v krátkom čase s individuálnym
dizajnom podľa vašich požiadaviek. Moduly na klúč s vybavením
a sanitárnym zariadením -okamžite pripravené na sprevádzkovanie.
Robustný spôsob výroby konštrukcie podľa najprísnejších
stavebných noriem a hygienických predpisov. Rozmanité typy
využitia v rôznych obchodných odvetiach.

Gastro kontajner
Allround BOX

Gastro kontajner
Street terrace

Gastro kontajner
Pizza BOX

Gastro kontajner
Kebab BOX
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mo du l ové
do my
Neustále rastúce portfólio modulových stavieb
zastrešuje rôzne aspekty našich životov.
Modulové domy, chaty, terasy, balkóny a veľa iného.
Neváhajte nás kontaktovať s vašim projektom.

