
ASANÁCIE, DEMONTÁŽ 

A BÚRACIE PRÁCE



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 - asa-
nácia - 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.  Významnou 
demontážou  bolo rozobratie hál sušiarne a skladu expedície v cukrovare Dunajská Streda. Tieto haly 

museli byť rozobraté tak, aby ich bolo možné opäť zložiť a používať. Opäť sme obmedzili plošiny, 
žeriavy a v čo najvyššej miere sme použili horolezeckú techniku, čo viedlo k podstatnému zníženiu 
nákladov na prenájmy strojov a lešení. Naša demontáž Starého mosta v Bratislave sa stala naj-
významnejšou a najnáročnejšou špeciálnou stavbou svojho druhu na Slovensku. Demolácie výško-
vých stavieb a komínov až do výšky 300 metrov sme realizovali na Slovensku, v Českej republike 
a v Poľsku. Mnohé z týchto náročných projektov prebiehali za plnej prevádzky podnikov a v sťažených 
podmienkach.

 Naša firma má zavedené systémy odpadového hospodárstva a nakladá s odpadom v rámci 
legislatívnych požiadaviek, čím na seba preberá toto bremeno za zákazníka.
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- PROJEKTY

- REALIZÁCIE

- DODÁVKY, . . . 
- Demolácie a asanácie železobetónových 

  konštrukcií (komíny, mosty, veže)

- Demontáže oceľových konštrukcií

- Búranie a čistenie skalných brál

- Výruby a arboristika

- Nakladanie s odpadom

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. 

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 admini-
stratívnych, občianskych aj priemyselných objektoch. Tieto 
objekty následne preberáme ako dodávateľ pravidelnej 
údržby, čo dáva  zákazníkovi istotu v správnosť investície. 

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.

NAŠE ĎALŠIE ČINNOSTI



www.enlibre.sk


