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Rodinná společnost MK - mont illuminations s.r.o. byla založena v roce 1992 Miroslavem Kalinou za účelem 
oprav a rekonstrukcí veřejného osvětlení. Ve stejné době jsme začali s výrobou vánoční a světelné výzdoby. 
Za 23 let své existence jsme vyzdobili ulice stovky českých měst, obcí, obchodních center, firem i rodinných 
domů.

Výrobní závod v Klášterci nad Ohří jsme otevřeli v roce 2002 a v rámci dostavby v roce 2011 rozšířili o nové 
skladové a výrobní prostory včetně školicího střediska. Disponujeme veškerými moderními technologiemi i 
kvalifikovaným personálem pro provedení poptávané služby. Naše výroba i obchod se již od roku 2005 řídí 
normami ISO 9001 a 14001.

Výrobní portfolio zahrnuje 2D i 3D výrobu světelných dekorů, vánoční výzdoby, umělého jehličí, lamet, girland 
různých rozměrů, stromků a světelných nápisů. Dále nabízíme řezání na CNC fréze a laseru, 
svařování, velkoplošný tisk a pronájem montážních plošin. Samozřejmostí jsou doprovodné služby a péče o 
zákazníka od prvotní poptávky, přes grafické návrhy až po konečnou realizaci včetně skladování,
pravidelných revizí a inventur.

SPECIALISTA NA VÁNOČNÍ VÝZDOBU
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Výroba probíhá dle bezpečnostních předpisů a norem. Výrobky jsou před expedicí k zákazníkovi podrobeny 
kontrole kvality a testu funkčnosti. Dbáme také na kvalitu vstupních surovin, materiálů a zboží. 
Obchodujeme jen s prověřenými dodavateli. S většinou z nich spolupracujeme 10 a více let.

Původně ruční výroba je dnes poloautomatizována, v 
některých částech výrobního procesu je však stále třeba 
lidské zručnosti a řemeslného umu. Díky precizním strojům 
i lidem dosahujeme vynikající kvality všech nabízených 
výrobků.

          TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ V KATEGORII CNC:

• laser

• frézka

• ohýbačka

• stroje na výrobu jehličí, girland a stromků

• řezací plotter

• balicí linka

          
         KVALIFIKACE ZAMĚSTNANCŮ:

• grafici a designéři

• zámečníci, svářeči

• elektrikáři

• obsluha strojů

• pracovníci pro externí montáže
• profesní řidiči
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Zaměstnáváme kvalifikované pracovníky, které pravidelně školíme nejen po technické stránce, ale i z 
hlediska bezpečnosti práce, vztahu k životnímu prostředí a systému řízení jakosti. 

Díky systému řízení jakosti ISO 9001 a 14001 eliminujeme plýtvání materiálními prostředky i lidským 
kapitálem. Tak dosahujeme příznivých cen. Dobré jméno máme nejen v České republice, ale také v 
zahraničí, zejména pak v Německu a Rusku. Většinu prací se snažíme zajistit vlastními silami, 
vyhýbáme se subdodávkám třetích stran. S externími firmami spolupracujeme v oblasti školení personálu 
a revize elektro.

Technické vybavení je na špičkové úrovni, do jeho pořízení a obnovy investujeme pravidelně nemalé 
finanční prostředky. Díky tomu jsme schopni zajistit práce v nejrůznějších oblastech.

Máme k dispozici tři vlastní plošiny, které mohou pracovat v maximální výšce 13, 16 a 24 metrů. 
Samozřejmostí je vysokozdvižný vozík a nůžková plošina pro manipulaci s rozměrným nebo těžkým 
nákladem. Pro přepravu nákladu máme k dispozici užitkové vozy.
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Prodej a pronájem vánoční výzdoby do exteriéru i interiéru včetně montáže, demontáže a doprovodných služeb.
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