PONUKOVÝ

LIST

Naša stavebná firma už 23. rok úspešne podniká v oblasti stavebných a rekonštrukčných prác.
Vďaka dlhodobej skúsenosti, vysokej odbornosti a zručnosti našich pracovníkov Vám ponúkame
a zabezpečíme kompletnú realizáciu všetkých Vašich požiadaviek na profesionálnej úrovni a to na
nasledovné práce a služby:
Zameriavame sa hlavne na kompletné rekonštrukcie rodinných a bytových domov, bytov, prestavby
bytov, jadier, loggií, predajní a kancelárií, ďalej na prístavby a stavby rodinných domov a garáži.
všetky maliarske a natieračské práce, hladké i drsné stierkovanie, nátery a nástreky fasád,
viacfarebný umývateľný nástrek zn. ARD ASTER, SIGMULTO, JAGERS, VALPAINT atď, ktoré sú
priľnavé na všetky druhy povrchov ako je omietka, betón, plasty, drevo, sklo, keramika,
obkladačky, umakart aj oceľ, doporučujeme napr. na bytové jadra, dvere, sokle, vstavané skrine
a kuchynské linky,
všetky murárske a betonárske práce, potery a nively- vyrovnanie pod parkety, zvukovo–tepelné
a hydro- izolačné práce,
obkladanie a dláždenie vrátane dodávky obkladov, listel, dekórov a dlažby podľa vlastného
výberu z katalógu a CD-čiek v našej firme, prípadne zo vzorkovníka, alebo priamo v predajniach
u našich zmluvných partnerov ako napr. KERAMIKA SOUKUP a SIKO s vypracovaním vizualizácií
podľa Vašich predstáv,
dodávka a montáž rôznej zámkovej dlažby, aj inej rôznej exterierovej dlažby vrátane obrubníkov
a palisád podľa katalógov,
búracie a demolačné práce, rezanie panelov, vŕtanie dier a otvorov do panelov, osadenie +
montáž oceľovej náhrady vrátane projektovej prípravy a statického posudku,
MINIBÁGER- výkopové práce : pre základy rodinných domov, pre bazény, žumpy, rôzne nádrže,
ČOV, základy plotov a pre inžinierske siete, rôzne terénne úpravy, búranie starých rod. domov
a betónových plôch, či chodníkov, odvoz prebytočnej zeminy a dovoz kvalitnej zeminy,
dodávku a montáž plast. okien a dverí od fy HESTA, taktiež EURO hliníkových a drevohliníkových, demontáž starých okenných celkov vrátane likvidácie odpadu,
demontáž loggiových drevených stien, vymurovanie s použitím ľahkých stavebných materiálov,
poprípade zrušenie priečky, zateplenie loggie a osadenie okenného celku až na vonkajšiu
loggiovú, alebo balkónovú polstienku,
zatepľovanie rodinných a bytových domov vrátane dodávky lešenia (technológie napr.
TERANOVA, BAUMIT, INEX a iné),
dodávku a montáž bytových a kancelárskych trezorov, sejfov a bezpečnostných viac- bodových,
protipožiarnych a nepriestrelných dverí, alebo výmeny vchodovej bezpečnostnej zárubne
vrátane zaliatia betónovou zmesou,
dodávku a montáž sadrokartónových priečok, obloženie stien sadrokartónom, rôznych
sadrokartónových tvarovaných podhľadov a kazetových podhľadov,
dodávku a montáž veľkoplošných plávajúcich laminátových a drevených parkiet s olištovaním
soklov vrátane dodávky parkiet podľa vlastného výberu v našej firme, prípadne zo vzorkovníka,
alebo v predajniach u našich zmluvných partnerov,
brúsenie a lakovanie starých aj nových parkiet a paluboviek vrátane povrchovej úpravy
lakovaním (aj EKO),

kompletné elektroinštalatérske práce v novostavbách, kompletné výmeny elektroinštalácie v
starých bytoch a v RD, výmena bytových rozvodní a ističov, ale aj menšie opravy vrátane
prípravy projektov a vypracovaní revíznych správ,
montáž a premiestnenie televíznej, alebo telefónnej zásuvky, pridanie zásuviek, zjednotenie
zásuviek a vypínačov, výmena svietidiel,
montáž elektrického a elektronického zabezpečovacieho systému na telefón a signalizácie na
pult CBS (aj z výjazdovou ozbrojenou skupinou), dodávku a montáž elektrického podlahového
kúrenia DEVI a RAYCHEM pod dlažbu napríklad v kúpeľni a WC, pred kuchynskou linkou, pod
kúpeľňové zrkadlá proti roseniu, pod parkety a aj pod zámkovú dlažbu pred garáže pre
roztopenie snehu, taktiež v žľaboch (rínach),
montáž bytových a domových telefónov, aj videotelefónov,
dodávka a montáž klimatizačných jednotiek, aj poradenstvo,
kompletné vodoinštalatérske a kúrenárske práce, dodávku vodovodných batérií, umývadiel,
záchodových mís (Geberit-ov), vaní, akrylátovych, - plastových, sprchovacích kútov, kotlov,
radiátorov, thermohlavíc a ventilov podľa katalógov, výber rôznych značiek a druhov,
dodávka a montáž interierových dverí, zárubní (kovania) od našich dodávateľov
sprostredkujeme výrobu a montáž kuchynských liniek, dverí, zárubní, vstavaných skríň,
bytového a kancelárskeho nábytku vyrobeného na mieru (ATYP), vrátane návrhov s našimi
dlhoročnými dodávateľmi - partnermi,
zabezpečíme čalúnenie dverí, sedačiek, stoličiek, vrátane dovozu a odvozu,
dodávku a montáž plastových lamelových skladacích dverí v rôznych farbách, aj s presklenením,
dodávku a montáž hliníkových horizontálnych a vertikálnych látkových žalúzií,
dodávku a montáž dekoratívnych látkových interiérových roletiek v rôznych farbách,
dodávka + montáž plastových vonkajších roliet, aj na elektrický pohon,
dodávka + montáž sieťok proti hmyzu (pevné, otváracie a sťahovacie).

Na Vaše želanie : nábytok premiestnime, pozakrývame a oblepíme, podlahu (parkety) a okná
pozakrývame
Upratanie priestorov z hrubej špiny po skončení prác je pre nás samozrejmosťou. Upratanie na čisto
zabezpečujeme prostredníctvom skúsených upratovačiek

V rámci uvedených prác a služieb zabezpečujeme odvoz a likvidáciu stavebnej sute a
vzniknutého odpadu, ale aj starého nepotrebného nábytku a zariadenia.
www.bankodmal.sk
e-mail: bankod-mal@stonline.sk

