


PROFIL

MJOLMI je mladá spoločnosť, ktorá vznikla na základe dlhoročných 
skúseností jej zakladateľov v oblasti kovovýroby. 

Snažíme sa vyhovieť všetkým požiadavkám klientov a pri tom 
nepodcenovať limity materiálu. Spolupracujeme so firmami, ktoré 
zmyšľajú rovnako ako my.  Vždy dbáme na estetiku a funkčnosť. Pracu-
jeme rýchlo a spoľahlivo. Naša práca nás baví.

Chceme byť dobrým partnerom pre ľudí čo chcú niečo pre seba či svoj 
dom ale aj rovnocenným partnerom pre spoločnosti, ktoré budú chciet 
využiť naše služby.
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- ozdobné 
- jednoduché
- krídlové 
- posuvné

BRÁNY                                       

- zábrany na kvetináče
- stojany na kvety 
- držiaky na víno
- dokorácie

BYTOVÉ DOPLNKY                     

- na okná
- na dvere
- na výklady

MREŽE                         

03 <<



- jednoduché 
- ozdobné

PLOTY              

- nad dvere
- nad balkóny
- nad chodníky
- nad terasy 

STRIEŠKY          

- na balkóny 
- na schodiská
- na terasy

ZÁBRADLIA
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ĎALEJ POSKYTUJEME: 

Zámočnícke výrobky - schodiská klasické ale aj 
atypické riešenia, prestrešenia chodníky, terasy, 
klasické garážové dvere, mreže na dvere, okná 
výklady, voliéry pre psov, malé konštrukcie.

Služby - výroba podľa technického výkresu, predaj 
hutníckeho materiálu, rezanie materiálu na mieru 
podľa plánu, brúsenie nožov,nožníc a iné.



BALKÓNY BADÍN

Realizácia bruchatého” zábradlia s rastlinným 
motívom. Ide o netradičný vzor, ktorý sme vysperko-
vali po mnohých konzultáciách zo zákazníkovej 
predstavy. Konečný efekt v dobrom prekvapil aj nás. 
Jedná sa o montovaný dom takže samotná inštalácia 
šla hladko.
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FRANCÚZ PIARGN BANSKÁ ŠTIAVNICA

Ručne nitované klasické brány s prekladaných 
plechov s tepanými jaštericami a štylizovaný kríž 
podľa starofrancúzkeho vzoru osadený nad portálom 
jednej s brán. 
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ZIMMER BANSKÁ ŠTIAVNICA

Kovaný plot a bránka s kvetovým detailom na 
spojoch. Zákazník nechcel obnovovať murivo so 
starými stĺpikmi a preto sme mu navrhli „obliecť“ 
staré rúrkové stĺpy joklovinou štvorcového prierezu 
čo dokonale zachránilo situáciu. Tým sme navyše 
získali priestor pre zrovnanie pohľadu.
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MRIEŽKA BANSKÁ BYSTRICA

Otváratelná mreža do vínnej pivnice. Doplnok so 
vzorom viniča. Mreža je na zamknutie aby sa nič 
nestratilo. 
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MREŽE BANSKÁ BYSTRICA

Kované ručne nitované mreže s monogramom a jed-
noduché mreže na ochranu skla vchodových dverí. 
Povrchovo upravovné žiarovým zinkovaním.



10 <<

DRŽIAK NA VÍNO BANSKÁ BYSTRICA

Ručne vyrábaný rozoberateľný držiak na 4 fľaše vína  
je spojením estecického cítenia nášho klienta, jeho 
lásky k vínu a kvalitného železa, ktorého výsledná 
podoba je funkčným a estetickým bytovým do-
plnkom.
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MJOLMI
Pavol a Michal Hikl

Štiavnické Bane 56, 969 81
0918 409 033 (Michal Hikl)
0915 530 053 (Pavol Hikl)

info@mjolmi.sk
www.mjolmi.sk


