
ŠPECIÁLNA GEOTECHNIKA

SANÁCIE SVAHOV A SKALNÝCH BRÁL



Naša firma úspešne pôsobí v špeciálnej geotech-
nike. Je dodávateľom stavieb v tejto oblasti

od prípravy projektu až po celkovú stavebnú  realizáciu. Ako jediná firma na našom trhu spolupracu-
jeme so všetkými hlavnými dodávateľmi systémov pre sanácie svahov, a to Geobrugg, Isofer AG, 
Trummer, TAS a Maccaferri, čo nám umožňuje zvoliť najvýhodnejšie riešenie. Vzhľadom k vždy 
sa meniacim podmienkam u týchto stavieb sme schopní vytvoriť aj nesystémové riešenia, ktoré 
sa aplikujú všade tam, kde je to efektívnejšie.

 En Libre vie pokryť všetky oblasti špeciálnej geotechniky, najmä sieťovanie a stabilizáciu 
svahov, budovanie dynamických a lavínových  bariér na svahoch a skalných bralách, výstavbu opor-
ných  múrov rôznych konštrukcií (gabiónové, monolitické, konštrukčné a systémové) až po vystužené 
svahy, ako napríklad systém Teramesh a podobne. Samozrejmosťou sú doplnkové činnosti, ako vŕta-
nie a injektovanie kotiev a zemných klincov, povrchové úpravy svahov,  hydroosev. búranie, odlesňo-
vanie a odťažovanie svahov. Úspešne sme realizovali mnohé stavby v tejto oblasti, s pozitívnymi refe-
renciami a ohlasmi klientov. Medzi najvýznamnejšie patrili  stavby na ceste 1. triedy  Strečno - Dubná 
Skala, na horskom priechode Donovaly - Motyčky, na svahoch hlavnej železničnej trati pri Štrbe 
a Spišskom Štiavniku, počas výstavby najvyššieho mosta na diaľnici D1  pri Spišskom Hrhove alebo 
výstavbu oporných múrov na diaľnici D3 Svrčinovec - Skalité.
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- PROJEKTY

- REALIZÁCIE

- DODÁVKY, . . . 
- Vypracovanie projektovej dokumentácie

- Oporné a zárubné múry

- Gabiónové konštrukcie

- Konštrukčné a vystužené svahy

- Dynamické, lavínové bariéry a galérie

- Ochranné bezpečnostné siete

- Vŕtanie, injektovanie, predpínanie a kotvenie svahov

- Demolácie a deštrukcie skalných svahov, výruby, šramovanie 

- Striekanie a torkréty 

- Montáže biodegradovateľných rohoží, zatrávnenie svahov a hydroosevy

- Zemné práce

- Lanové dráhy a atrakcie v teréne

PROJEKTY, REALIZÁCIE, DODÁVKY, . . . 



ŠPECIÁLNE STAVBY A MONTÁŽE
En Libre, s.r.o. úspešne pôsobí  v odvetví , ktoré sa zaoberá 
špeciálnou stavebnou činnosťou. Svoje dlhoročné skúse-
nosti a zručnosti sa snažíme prenášať do náročných projek-
tov. Stali sme sa vo svojej oblasti renomovanou  firmou. 
Pracovať na technicky veľmi náročných projektoch je 
pre nás vždy motivujúce. Mnohokrát sme klientom dokáza-
li, že je výhodné s nami spolupracovať, pretože sme sa vždy 
snažili dosiahnuť najefektívnejšie riešenie pri dodržiavaní 
vysokej kvality a bezpečnosti. 

ASANÁCIE, DEMONTÁŽ A BÚRACIE PRÁCE

En Libre, s.r.o. sa uplatňuje v oblasti asanácií a demontáži 
tých najzložitejších objektov. Aj v demoláciách sa vývoj 
posúva vpred a zachytením týchto trendov spolu s našimi 
skúsenosťami a vlastným know - how ponúkame efektívne 
a odvážne riešenia, na ktoré spracujeme optimálny 
a bezpečný technologický postup. 

ANTIKORÓZNA OCHRANA, MAĽBY A NÁTERY
En Libre, s.r.o. zabezpečuje antikoróznu ochranu oceľových 
konštrukcií, reprofilácie a sanácie betónov, maľby a nátery 
ostatných povrchov ako aj dekoratívne a reklamné maľby. 
Našim cieľom je dosiahnuť najvyššiu kvalitu, spokojnosti 
zákazníka a šetrnosť k životnému prostrediu.

FASÁDY, SERVIS, ÚDRŽBA, ČISTENIE

En Libre, s.r.o. vykonáva servis, údržbu a čistenie už 
na stovkách  objektov. Sme autormi  a realizátormi horizon-
tálnych istiacich systémov a kotevných systémov na admi-
nistratívnych, občianskych aj priemyselných objektoch. 
Tieto objekty následne preberáme ako dodávateľ pravidel-
nej údržby, čo dáva  zákazníkovi istotu v správnosť investí-
cie.

NAŠE ĎALŠIE ČINNOSTI



www.enlibre.sk


