
KONTAKTY

MENERT spol. s .r.o. (založená v roku 1991) úspešne 
pôsobí na domácom a zahraničnom trhu 28 rokov. 
Sme významným zamestnávateľom v Nitrianskom 
a Trnavskom regióne, zamestnávame 
do 250 zamestnancov. V súčasnosti 
poskytujeme klientom širokú škálu 
produktov a služieb.

Špecializujeme sa na
automatizáciu, meranie a reguláciu technologických procesov 
v priemysle
realizáciu technologických celkov na kľúč
strojársku a zámočnícku výrobu
inžiniersku činnosť vo výstavbe a realizácii stavieb
využívanie obnoviteľných zdrojov energie na báze biomasy
výstavbu a rekonštrukciu centrálnych zdrojov tepla
bioplynové stanice
činnosti v oblasti metrológie v akreditovanom 
laboratóriu

Sme držiteľmi certifikátov
ISO 9001:2015 Systém manažérstva kvality
ISO 14001:2015 Environmentálny manažérsky systém
OHSAS 18001:2007 Systém manažérstva bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci
EN ISO 3834-2 Certifikát na kvalitu tavného zvárania 
kovových materiálov
EN 15085-2 Certifikát na zváranie železničných vozidiel 
a komponentov
ISO 1090 Certifikát zhody systému riadenia výroby
Osvedčenie o akreditácii č. K-085
a ďalších približne 40 oprávnení na výkon špecializovaných 
odborných činností

SÍDLO: MENERT spol. s r.o.
Hlboká 3
927 01 Šaľa
Slovenská republika

tel.: + 421 31 771 46 48
fax: + 421 31 770 5795
e-mail: menert@menert.sk

VÝROBA: MENERT spol. s r.o. 
Divízia strojárstva
Puškinova 1504/13, 924 46 Galanta
Slovenská republika

tel.: + 421 31 780 42 50
mobil: + 421 918 710 604
e-mail: ds@menert.sk

DCÉRSKE SPOLOČNOSTI

Hlavnou činnosťou dcérskej spoločnosti MENERT - THERM, s.r.o. je produkcia a distribúcia tepla. Bola 
jednou z prvých spoločností na Slovensku, ktorá sa zaoberala výrobou tepla s využitím obnoviteľných 

zdrojov energií (slama, drevná štiepka a kukuričná slama).

Dcérska spoločnosť MENERT - Biotech s.r.o. zabezpečuje služby v oblasti výroby, dopravy a manipulácie 
s tuhými palivami na báze biomasy pre energetické účely. Poskytuje komplexné riešenia nových trendov 

v oblasti biotechnológií.

Dcérska spoločnosť AQWATT s.r.o. vlastní a prevádzkuje fotovoltaickú elektráreň, zaoberá sa obchodom, 
poradenstvom a prieskumom trhu.
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ZÁMOČNÍCKE PRÁCEVŔTANIE PLAZMOVÝM STROJOM

CNC OBRÁBACIE CENTRUM

KONTAJNERY

KONTAJNEROVÁ ČERPACIA STANICA

PLAZMOVÝ STROJ

REKONŠTRUKCIA MÚ ŠAĽA

VÝZNAMNÉ PROJEKTY 
DIVÍZIE STROJÁRSTVA

Ukončené projekty väčšieho významu v rokoch 1998 - 2018

Thales Group – Výroba izotermických kontajnerov vrátane elektroinštalácie a povrchovej 
úpravy. Doteraz vyrobených asi 1000 ks podľa špecifických požiadaviek na jednotlivé 
kusy do cca 100 krajín sveta (1998 – 2018)

CASALE PROJECT a. s. Praha 8, Karlín – Intenzifikácie výrobne KD3 Duslo, 1. etapa (2016)

Duslo, a. s. Šaľa – Výroba síranu amónneho – časť úpravy na zásobníku H2SO4 H2O1 (2017)

PPS Detva - Výroba oceľových konštrukcií (2018)

Mesto Šaľa - Rekonštrukcia mestského úradu (2018)



www.menert.sk

DIVÍZIA STROJÁRSTVA

VÝZNAMNÉ PROJEKTY 
DIVÍZIE STROJÁRSTVA

Divízia strojárstva (založená v roku 1998) ponúka zákazníkom produkty a služby strojárskej 
výroby, projektovú a konštruktérsku činnosť a komplexné technické riešenia.

Strojársku výrobu realizujeme v samostatnom výrobnom areáli s rozlohou 
10.000 m2 s výrobnými halami, vonkajšími a manipulačnými priestormi. 
Dokážeme vyrobiť výrobky až do 12,5 ton hmotnosti a 2,5 m výšky.

Prebiehajúce projekty s finančnou podporou Európskej únie

Zníženie energetickej náročnosti MENERT – DS Galanta v rámci 
výzvy opkzp-po4-sc421-2017-30

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Menert spol. s r.o. 
prostredníctvom zavedenia inovatívnych technológií do výroby

Naši zamestnanci majú odbornú spôsobilosť na
zváranie oceľových, nerezových a hliníkových konštrukcií
zámočnícke práce – výrobky z ocele, hliníka a nerezu
povrchové úpravy lakovaním
brúsenie náradia
ohýbanie a ohraňovanie plechov (jednoduché aj zložité tvary)
trieskové obrábanie (vŕtanie, vyvŕtavanie, vystužovanie, 
rezanie závitov, frézovanie menších, stredných a tvarovo 
zložitých dielcov)
plazmové vypaľovanie plechov
zakružovanie plechov – predvýroba ľubovoľného plášťa, 
výroba atypických rozmerov potrubí, kužeľov, zásobníkov 
a iných kruhových zariadení s možnosťou sériovej výroby

Moderné technické vybavenie divízie
Ohraňovací lis s CNC programovaním, pracovnou dĺžkou 6100 mm a lisovacou silou 400 ton
CNC vertikálne obrábacie centrum na trieskové obrábanie Pinnacle, obrábanie obrobkov s rozmermi 1400 mm x 610 mm 
a hmotnosťou obrobku do 850 kg
Plazmový stroj s presnou plazmovou technológiou
Zakružovací stroj s pracovnou dĺžkou valcov 2500 mm, max. hrúbkou plechu pre zakružovanie 20 mm, predohýbanie 16 mm

Podľa špecifických požiadaviek zákazníkov vyrábame
tlakové a netlakové kruhové nádoby s hrúbkou 
až do 20 mm
tepelné výmenníky
silá
izotermické, vaňové, naťahovacie, skladovacie kontajnery
oceľové, nerezové a hliníkové konštrukcie
oceľové podzostavy a zvarence
kruhové nádrže, zásobníky, skruže a luby plášťov nádrží 
veľkých priemerov 
kontajnerové nadzemné čerpacie stanice pohonných hmôt

ZAKRUŽOVACÍ STROJ

TLAKOVÉ FILTRE

IZOTERMICKÉ KONTAJNERY

CNC OBRÁBACIE CENTRUM

ANTÉNA IZOTERMICKÉHO KONTAJNERA

ŠPECIÁLNY KONTAJNER NA MUCHY CC


