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Vyrábíme a dodáváme:
-

schodiště, zábradlí, madla a podesty- venkovní i interiérová
mříže, poklopy na jímky, studny a vrty
oplocení objektů- mobilní i pevné
posuvné brány, křídlová vrata
krytování bazénů- makrolon, autoplachty
regály do užitkových vozidel, kontejnery na nákladní auta
kotce pro psy na zakázku

dále zajišťujeme:

- jeřábnické práce PV3S, zemní práce JCB
- očištění ocelových kontrukcí otryskáním včetně povrchové úpravy- žárové zinkování,
prášková lakovna
- drobné zámečnické práce- regály, sušáky na prádlo, manipulační vozíky
- údržba bytových domů- opravy zámků, poklopy, schránky, zábradlí
- opravy zemních a zemědělských strojů, svářečské a soustružnické práce
- opravy motorových vozidel- lepení plachet, montáž plastových skříní

NABÍDKA SLUŽEB A VÝROBNÍ PROGRAM:

- Stavební zámečnictví - výroba zábradlí, schodiště, madla, podesty, vzpěry a nosníky,
podlahy z mřížových roštů nebo plechu, poklopy.
- Výroba krytování bazénů - zapuštěné i nadzemní, kombinace jeklové profily, žárově
pozinkované nebo nerez, krytina Makrolon nebo autoplachta.
- Výroba kotců por psy na zakázku - žárově zinkované díly, včetně podlahy střešní
krytiny Onduline nebo trapezový plech, včetně dopravy a montáže na místě.
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- Zahradní příslušenství - lavičky, přístřešky, kozy na řezání dřeva, poklopy a rošty, lávky
a můstky, sušáky na prádlo, houpačky.
- Vestavby do dodávkových vozidel - protiskluzové podlahy- překližka nebo AL plech,
výplně bočnic a dveří, zhotovení regálů a závěsů, konstrukce na vleky nebo auta včetně
plachty, prodejní stánky na tržnice, plachty na kontejnery a vleky.
- Výroba a montáž oplocení a vrat - posuvné brány, křídlová vrata a branky, boxy na
popelnice, ploty a pletiva, dřevěné nebo plastové planky, betonové podhrabové desky nebo KB
blok, pozinkované díly a nebo prášková barva, mobilní plotové díly, vrtání děr o20cm.
- Plošiny a rampy vozíčkáře, rampy pro vykládku zboží, nájezdové plošiny včetně
sklopných dílů, zakrytování ramp a schodů, lemování včetně zábradlí.
- Opravy vozidel - montáž plastových skříní na nářadí, žebříků a stupaček, opravy podlah
a lepení plachet nákladních aut, opravy konstrukcí včetně bočnic.
- Svářečské práce, řezání plamenem - demontáž strojů a zařízení včetně manipulace,
navaření profilů proti otěru (lžíce bagrů), opravy zemědělských a zemních strojů včetně
otryskání konstrukcí od rezu, renovace náhradních dílů- čepy a oka včetně obrábění.
- Zámečnická výroba - stojany na sklo, regály na zboží, přepravní boxy a palety, ponky a
skříně na nářadí, lžíce na VZV pro úklid sněhu, nádrže a záchytné vany.
- Výroba natahovacích kontejnerů - přepravní plošiny pro stroje, kontejnery na sut a
odpady, skladovací bunky a klece na tlakové lahve, kontejnery na přepravu koní, cisterny na
kapaliny.
- Manipulační práce - VZV Desta 3,2t terenní- prodloužené vidle, jeřábové rameno,
plošina, Desta 1,2t, jeřáb Praga V3S, nakladač UNC 060, bagr JCB včetně kladiva, vrtání děr
na oplocení- O 100-300mm, AVIA 75 kontejnery na sut, Tatra 812 sklápěč.

2/2

