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Referenční listina vybraných klientů

Školy 
 Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené
 MU Brno 

 • Ekonomicko-správní fakulta 
 • Přírodovědecká fakulta 
 • Filosofi cká fakulta
 • Pedagogická fakulta 

 VFU Brno 
 • Areál Palackého  
 • Kounicovy koleje

 VUT Brno 
 • Fakulta informačních technologií 
 • Rektorát 

Kostely
 Církev Československá husitská - náboženská obec v Hovoranech
 Českomoravská provincie Římské unie rádu sv. Voršily v Brně
 Římskokatolická farnost u sv. Jakuba v Brně
 Římskokatolická farnost Nikolčice
 Římskokatolická farnost Běhařovice (kaple Panny Marie v Tavíkovicích)
 Římskokatolická farnost Veverská Bitýška

Instituce
 Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace
 Justiční areál – Krajský a Městský soud  (pro fi rmu Olman s.r.o.)
 Nejvyšší správní soud
 Národní divadlo Brno, příspěvková organizace

Firmy
 AIS Software, a.s.
 MAGNUM Int., a.s.
 OLMAN s.r.o.
 VARS BRNO a.s.
 ZKL, a.s.

Bytová družstva a Společenství vlastníku jednotek 
 DOMOV, stavební bytové družstvo
 MÍR, stavební bytové družstvo, družstvo
 PUDR, bytové družstvo
 SVJ Turgeněvova

 ...a řada dalších spokojených klientů.

Na vyžádání Vám poskytneme podklady a kontaktní osoby k jednotlivým referencím
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Nabídka prací

Výškové práce
 Řemeslné výškové práce zednické, klempířské, pokrývačské, izolatérské apod
 Arboristika – péče o stromy

 • Prořezávání a ošetřování stromů
 • Rizikové kácení

 Nátěrové práce a malby reklam
 • Nátěry fasád, střech, balkonů a jiných konstrukcí
 • Malba reklam na fasády, komíny, vodojemy apod

 Mytí a čištění
 • Mytí a čištění oken výškových budov
 • Čištění fasád
 • Průmyslové čištění hal

 Montáže a demontáže
 • Montáže a demontáže balkonů a jiných konstrukcí
 • Instalace reklamních poutačů, bannerů apod

Stavební práce
 Opravy historických fasád a památek

 • Opravy a rekonstrukce kostelů a historických budov
 • Štukatérské a restaurátorské práce

 Výstavba RD
 • Pasivní a nízkoenergetické domy
 • Montované domy

 Rekonstrukce a zateplování 
 • Regenerace panelových domů
 • Rekonstrukce a zateplování RD a BD
 • Rekonstrukce bytů a bytových jader

Úklidové práce
 Průmyslové čištění hal

 • Čištění exteriéru a interiéru hal
 • Běžné a speciální výškové úklidy

 Komplexní úklid a údržba nemovitostí
 • Revize a optimalizace domů
 • Opravy a údržba budov
 • Zimní úklidy

 Běžné a předkolaudační úklidy 
 • Strojové čištění podlah
 • Pravidelné úklidy fi rem


