r ns

r ns

REFERENČNÍ STAVBY
r ns

r ns

r ns

r ns
r ns

Sanace betonových konstrukcí nad vodou,

pod vodou a z vodní hladiny
r ns

Vodní dílo Janov - oprava návodního líce
SČVK Chomutov
SČVK Železný Brod
PKP - Akvadukt nad Chomutovkou
Odběrní objekt VD Přísečnice
Litvínov
Podkrušnohorský převaděč vody - oprava opevnění
Vodní dílo Kadaň
Vodní dílo Nechranice
Vodní dílo Jirkov
Vodní dílo Všechlapy
Vodní dílo Stanovice
Vodní dílo Přísečnice
Vodní dílo Jesenice
Vodní dílo Křímov
Vodní dílo Kamenička

r ns

Opravy a zateplení štítů pro města Most, Chomutov a Litvínov
r ns
r ns
Zateplení fasády haly a adm. budovy Povodí Ohře, závod CV
Opravy fasád - Blatno, Vysoká pec, Chomutov
Reiss Černovice
Magna Chomutov
ČEZ Prunéřov
SČE Hradec
VD Povodí Ohře s.t. Chomutov

r ns

r ns

Nátěry a opravy ocelových konstrukcí
a bazénů železných i betonových

r ns

r ns

r ns

r ns
r ns

Opravy fasády Prunéřov I
Sanace věží Prunéřov II a Tušimice II
Sanace betonových konstrukc írozvoden Hradec, Vyškov
Sanace betonových patek vedení VN a NN
Zálivka NT těles a ložiskových stojanů turbíny MWe ektrárna Ledvice

r ns

r ns

r ns

r ns Požární zbrojnice Malé Březno

Květinářství u Petra Jirkov
Rybochovné zařízení Přísečnice
Oprava vodojemu Žatec
Rodinné domy Chomutov
Mateřská škola Perštejn
ČOV Klášterec nad Ohří
ČOV Železný Brod
ČOV Liberec
Česká spořitelna Chomutov
Okresní soud v Chomutově - nová budova
Okružní křižovatka Chomutov, ul. Palackého
Zámek Vičice
ÚV Třetí Mlýn
Výstavba ŽB retenční nádrže v dole Bílina

r ns

Oprava odpadní štoly a koryta VD Jirkov
r ns

Rekonstrukce vodojemu Žatec
Rekonstrukce ČOV Železný Brod
RH Přísečnice - technologické zařízení
Oprava a rekonstrukce KP Svinního potoka v Teplicích
Sanace stropu KP Klíšského potoka v Ústí nad Labem
Rekonstrukce koryta Lomského potoka
Rekonstrukce Novodomského potoka
OPŠ na Chomutovce
Rekonstrukce koryta Novodomského potoka
VD Kadaň - zpevnění levého břehu
VD Fláje - rekonstrukce odběrného objektu
Oprava koryta Dubské Bystřice v Dubí u Teplic

r ns

r Opravy
ns a údržba staveb UNIPETROL RPA s.r.o. r ns
Sanace betonových konstrukcí T700 I. - IV. etapa
Sanace ŽB konstrukcí a oprava jímek pod zásobníky chemikálií
Oprava odplynovací komory
Sanace lávek a plošin aktivačních nádrží II
Oprava pojezdové dráhy DN B
Oprava zakrytí aktivační nádrže III
Zabezpečení plochy pro plnění čpavkové vody
Rekonstrukce chladících věží

r ns

r ns

Sportovní plochy, veřejná prostranství

r ns

r ns

Výstavba sportovního hřiště pro míčové hry v Chomutově
Výstavba sportovního hřiště pro míčové hry v Bečově
Rekonstrukce koupaliště v Horním Jiřetíně
Oprava a statické zajištění mostu v Žatci
Revitalizace centra města Jílového
Výstavba parkoviště v ulici Palackého v Chomutově

r ns

Rekonstrukce mostků, stavby pro ŘSD

r ns

I/13 oprava mostů v Libouchci, Jílovém a České Kamenici (ŘSD)
I/13 Strádov, výměna stávajícího mostu za ocelový tubus Ma09 (ŘSD)
I/8 Cínovec - sanace opěrných zdí - I. a II. etapa (ŘSD)
Oprava a statické zajištění mostu v Žatci

r ns

r ns
r ns

r ns

r ns

r ns

r ns

r ns

r ns

r ns

r ns

r ns

Opravy a rekonstrukce vodohospodářských
staveb, včetně technologických zařízení

r ns
Výstavby na klíč, rekonstrukce a oprava
občanských i průmyslových staveb

r ns

Sanace betonových konstrukcí
a stavební úpravy ČEZ a.s.

r ns

Povodí Ohře Chomutov
MUS Most
Sandvik Chomutov
OSSZ Most
OSSZ Louny
Rekonstrukce schodiště VD Kadaň
Elektrodílny Bo-Ho Komořany
SOU Nejdek
Sanace podlah a schodišť v areálu Unipetrol RPA

r ns

Oprava nátěrů ocelových konstrukcí NČV Nejdek
Rekonstrukce a nátěry schodiště VD Jezeří
Rekonstrukce plaveckého bazénu Ostrov nad Ohří

Provádění, opravy podlah, schodišť
a pochůzných vnitřních i vnějších ploch
Nejdek
r ns Přádelny
Obytný dům Spořice

r ns

Lešenářské práce
a zateplování objektů

r ns

r ns

r ns

r ns

r ns
r ns

r ns

