
FASÁDY, SERVIS,

ÚDRŽBA, ČISTENIE



Naša firma zabezpečuje servis, údržbu a čistenie 
už na stovkách objektov. Kvalitou,  ktorú aj 

v tomto smere razíme, je okrem vlastnej práce a dodávky hlavne bezpečnosť. Naša spoločnosť 
sa aktívne angažuje vo vystrojovaní objektov, budov a konštrukcií horizontálnymi istiacimi systéma-
mi, kotevnými systémami, pojazdovými dráhami, lanovými vedeniami a inými kotveniami tuhého 
a vedeného typu (v skratke HIS). Dodávame návrhy počas prípravy a realizácie projektovej dokumen-
tácie. 

 Našou výhodou je, že náš návrh naprojektujeme, zrealizujeme, zabezpečíme potrebný inži-
niering a legislatívne náležitosti a nakoniec prevezmeme reálne servis objektu. Začali sme dodávať 
horizontálne istiace systémy rôznych výrobcov, no vyvinuli sme a ponúkame aj vlastný horizontálny 
istiaci systém  En Libre, ktorý zabezpečí prístup na fasádu, prispeje k bezpečnosti prác, dokonca môže 
slúžiť počas výstavby budovy ako dopravník, čím sa znížia náklady na výstavbu a skráti jej čas. Takýto 
systém sa dnes už stáva samozrejmosťou. Naše návrhy HIS spoľahlivo a bezpečne slúžia na stavbách 
ako River Park, Tower 115, Panorama City, Zuckermandel, Justičný Palác, novostavba administratívnej 
budovy SPP, Westend Tower, Centrálna budova Unicredit Banky, CBC 3 v Bratislave,  Europa Business 
Centrum v Banskej Bystrici. Aj pre samotné čistenie sa zdokonalili postupy a napríklad pri nižších 
alebo členitých stavbách je možné použiť technológiu deionizovanej vody,  vytláčanej teleskopickou 
kefou až do výšky 20 metrov.  Naša firma úspešne pracuje s technológiou Puraqleen.
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- PROJEKTY

- REALIZÁCIE

- DODÁVKY, . . . 
- Horizontálne istiace systémy tuhého a vedeného typu 

- Pohyblivé fasádne systémy, gondoly a lávky

- Revízie horizontálnych istiacich systémov 

  a tuhých kotevných vedení

- Servis fasád objektov

- Montáž elementárnych fasádnych systémov 

- Montáž obkladov fasád

- Reklamné fasádne bannery 

- Údržba vonkajších fasád 

- Zátokové skúšky fasád

- Výmeny fasádnych výplní a okien

- Štandardné čistenie fasád s použitím horolezeckej techniky na mokro 

  so zotretím stierkami

- Čistenie, chemické čistenie a aplikácia nanotechnológií

- Vysokotlakové čistenie fasád 

- Čistenie deionizovanou vodou technológiou Puraqleen

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.

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.

NAŠE ĎALŠIE ČINNOSTI



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.

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.

NAŠE ĎALŠIE ČINNOSTI

www.enlibre.sk


