
ŠPECIÁLNE STAVBY

A MONTÁŽE



Špecializujeme sa na atypické, technicky a organi-
začne náročné stavby a montáže v sťažených pod-

mienkach od najjednoduchších až po tie najzložitejšie operácie s pomocou najrôznejších manipulá-
torov, žeriavov alebo vrtuľníka.  Na niektoré naše stavby sme obzvlášť hrdí. Patrí medzi nich aj nad-
stavba budovy  Tower 115, ktorú sme realizovali montážou oceľovej konštrukcie a zvýšili sme objekt 
o 10 metrov. Významnejšia a náročnejšia stavba, kde išlo o výstavbu a špeciálne  práce vo výškach 
a nad voľnou hĺbkou sa na Slovensku nerealizovala.

 Vyvrcholením našej doterajšej činnosti bola rekonštrukcia Starého Mosta v Bratislave, 
na ktorej sme sa podieľali významnou mierou. Realizovali sme kompletnú demontáž cestnej aj želez-
ničnej časti mosta v objeme 6 000 ton oceľových konštrukcií. Zároveň sme realizovali  demontáž 
Národných technických pamiatok - kamenných mostných pilierov s požiadavkou o zachovanie tvaru 
a štruktúry pôvodného kameňa, ktorý bol opätovne zabudovaný do stavby. Podieľali sme sa aj 
na stavbe a výsuve novej konštrukcie Starého mosta dodaním oceľovej montovne a množstva ďalších  
činností, montáží a stavebných prác. Zabezpečovali sme aj všetky signalizačné a plavebné opatrenia 
počas rekonštrukcie Starého mosta.

 Významnou zložkou nášho portfólia tvorí kolektívne zabezpečenie stavieb, patria sem bezpeč-
nostné lanové vedenia, bezpečnostné záchytné siete, tuhé a dočasné kotevné vedenia, výstupové 
a zostupové systémy a horizontálne istiace systémy. 
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- Návrhy

- Výstavba

- Montáže

- Rekonštrukcie

- Údržba a servis

- Bezpečnostné opatrenia a kolektívne bezpečnostné systémy

PROJEKTY, REALIZÁCIE, DODÁVKY, . . . 



ŠPECIÁLNA GEOTECHNIKA SANÁCIE SVAHOV 
A SKALNÝCH BRÁL
En Libre, s.r.o. patrí medzi najvýznamnejšie firmy v oblasti 
špeciálnej geotechniky na Slovensku. Naša firma dodáva 
sanačné opatrenia  od prípravy projektu až po celkovú 
realizáciu stavieb. Proklientským prístupom, efektívnymi 
riešeniami, kvalitou práce a mnohými referenciami sme
si vybudovali postavenie a dobré meno u štátnych 
aj súkromných investorov.

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


