Stavby a montáže

Umývanie, čistenie a údržba fasád

Betónové a oceľové konštrukcie
Asanácie, demontáž a búracie práce

Aj keď sa umývanie zdá byť najjednoduchšou prácou vykonávanou
vo výškach je potrebné klásť čoraz väčší dôraz na túto činnosť. Pred
pár rokmi ešte nebolo čo umývať. Dnes vyrástlo kvantum nových
objektov a táto práca sa stala rutinou. V tom spočíva veľké riziko.
Naša ﬁrma sa zúčastnila umývania už na toľkých objektoch, že výpočet referencií by sa stal nudnou záležitosťou. Kvalitou, ktorú aj
v tomto smere razíme, sme sa zapísali tak, že naše objekty len
málokedy po rokoch strácame.
Firma EnLibre vykonáva čistenie
a údržbu všetkých druhov fasád.
V ponuke je aj technológia umývania demineralizovanou vodou.

Antikorózna ochrana - maľby a nátery
Sanácie a stabilizácie skalných brál
Umývanie, čistenie a údržba fasád
Prístupový fasádny systém EnLibre

Poznáme
riešenie

V rámci údržby fasád sme schopní vykonať výmenu sklenených tabúľ, čo je jednou z najrizikovejších prác. Na objekte
Vienna Gate boli vymenené sklenené tabule o hmotnosti 420 kg a ploche 10 m2.

Prístupový fasádny systém EnLibre
Vyvinuli sme a ponúkame vlastný prístupový, pojazdový, servisný systém En Libre, ktorý zabezpečí prístup na fasádu, prispeje k bezpečnosti
prác, dokonca môže slúžiť počas výstavby budovy
ako dopravník, čo zasa zníži náklady na výstavbu
a skráti jej čas.
Takýto systém sa dnes na výškových budovách
stáva samozrejmosťou. Ponúkame ho od návrhu,
cez spracovanie technickej dokumentácie stavby
a výrobnú dokumentáciu, ďalej výrobu, montáž až
po manuál a technologický postup čistenia.
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Stavby a montáže

Rôzne druhy stavieb a montáží, ktoré sme vykonali nám dodali množstvo skúseností. Na niektoré z nich sme obzvlášť
hrdí, najmä na stavbu „montáž oceľovej konštrukcie na budove Presscentra 116 ton“. Pokiaľ máme informácie, v našich končinách sa náročnejšia stavba, kde išlo o výstavbu
v spojení s výškovými prácami dovtedy ani potom nekonala.
Naši zákazníci od nás stále požadovali ďalšie služby, a tak
sme museli niekoľkokrát rozširovať svoj obchodný register
o nové činnosti. Výsledkom týchto aktivít je pestrá mozaika
referencií.

Asanácie, demontáž a búracie práce
Naoko jednoduché zbúranie objektu nesie v sebe veľa rizík
a technických obtiažností. Aj v demoláciách sa vývoj posúva
vpred a zachytením týchto trendov vieme ponúknuť optimálny technologický postup.
Naše aktivity v tejto činnosti vyvrcholili pri stavbách „búranie
– asanácia plynojemu v Ostrave“, kde sme postupne rozpálili
vyše 1200 ton oceľových konštrukcií iba s použitím horolezeckej techniky. Išlo o objekt výšky 90 metrov a priemeru 80
metrov.
Zúčastnili sme sa skrátenia dvoch 250 m železobetónových
komínov v Polanci - v Poľskej republike, v elektrárni počas prevádzky.
Ďaľšou významnou demontážou bolo rozobratie hál sušiarne
a skladu expedície v cukrovare Dunajská Streda. Tieto haly
mali byť rozobraté tak, aby ich bolo možné opät zložiť a používať. Opät sme obmedzili plošiny, žeriavy a v čo najvyššej miere
sme použili horolezeckú techniku, čo viedlo k podstatnému
zníženiu nákladov na prenájmy strojov a lešení.

Antikorózna ochrana - maľby a nátery
Dnes už neplatí pojem nátery oceľových konštrukcií. Aplikácia náterov v dnešnom ponímaní znamená najmä ochranu vlastností
materiálu. Vývoj náterových systémov neustále napreduje. Ak ho
zachytíme, vieme ponúknuť úspornejšie postupy.
Spolupracujeme s viacerými výrobcami a dodávateľmi náterových
hmôt. Pre každú akciu sa snažíme zvoliť najvhodnejší systém.

Betónové a oceľové konštrukcie
- statické prepočty, návrh a projektovanie
- výroba oceľových konštrukcií
- vysokotlakové striekanie betónových
konštrukcií vodným lúčom, pieskovaním
- búranie betónu
- zosilnenie betónu torkrétom
a striekaným betónom
- jadrové vŕtanie betónu
- sanácie stien, injektáže, špárovanie
- spevňovanie a stužovanie oceľovou
výstuhou, lanami, svorníkmi a pod.
- reproﬁlácia betónu
- ochranné nátery výstuže, adhézny
mostík
- izolácie a ochranné nátery betónu,
vrchné nátery
- protipožiarne nátery a obklady
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Sanácie a stabilizácie skalných brál

Naša ﬁrma je schopná vykonať sanačné opatrenia od prípravy projektu až po celkovú realizáciu opatrení. Ako jediná ﬁrma spolupracujeme so všetkými hlavnými dodávateľmi
systémov pre sanácie a to GEOBRUGG, ISOFER AG a MACCAFERRI, čo nám umožňuje zvoliť najvýhodnejšie riešenie.
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