
NEVÁHEJTE A VYUŽIJTE 
MIMOŘÁDNÉ NABÍDKY 

PRO BYTOVÉ DOMY…

Vyrobíme a namontujeme Vám bezpečné zábradlí z oceli nebo hliníku 
s povrchovou úpravou žárové zinkování nebo práškovou technologií, 
v kombinaci s výplní bezpečnostní sklo, tyčovina, drátosklo, Cetris či tahokov.

Nabízíme rekonstrukce podlah lodžií a balkonů, kde klademe velký důraz 
na systémová řešení a technologické předpisy. Stávající již poškozenou 
hydroizolaci nahrazujeme novými moderními materiály a tím zvyšujeme 
funkčnost a prodlužujeme životnost o desítky let.

Potřebujete rekonstruovat 
balkony nebo lodžie?

Máte problémy se zatékáním do podlah 
nebo se bojíte bezpečnosti již rezavého 

zábradlí balkonů? 

Potřebujete poradit? Máte zájem o bezplatnou prohlídku?
Zavolejte nám na 775 563 652, 776 882 683

nebo Vaše dotazy zasílejte na info@sarb.cz



Zábradlí 
délka 3,6 m 

již od 9.999 Kč

Zábradlí 
délka 3,6 m × 0,4 m
již od 9.999 Kč

Zábradlí 
délka 5,8 m 

již od 14.999 Kč

Zábradlí 
délka 5,8 m 

již od 10.999 Kč

 Povrchová úprava žárový zinek
  Výplň tyčovina 

• Uvedené ceny jsou bez DPH
• Veškerá typová zábradlí vyrobíme i v materiálu hliník 
• Výroba a montáž zábradlí splňuje platné normy

  Povrchová úprava žárový zinek
  Výplň cementopísková deska Cetris 

dodávaná v barvách RAL. 

  Povrchová úprava žárový zinek
  Výplň tyčovina

  Povrchová úprava žárový zinek
  Výplň mléčné bezpečnostní sklo Connex 



Tekutá dlažba
již od 1.950 Kč/m2

  Vysoce mechanicky i chemicky odolná litá 
podlahová vrstva – Epoxidová pryskyřice

  Bezespárá pružná podlaha dodávaná 
ve standartní tloušťce 2–4mm dle barev 
stupnice RAL.

Mrazuvzdorná 
protiskluzná dlažba

již od 1.750 Kč/m2

  Rekonstrukce podlahy použitím kvalitní 
hydroizolace ve spojení s keramickou 
ochrannou vrstvou – mrazuvzdorná 
protiskluzová dlažba 

  V mnoha barevných odstínech a dekorech.

Pochůzí PVC
již od 2.100 Kč/m2

  Izolace podlahy vyřešena aplikací protiskluzné 
hydroizolační fólie – je určena i jako vrchní 
pochozí vrstva

  Odolává UV záření a přímým povětrnostním 
vlivům

  Dodáváme v odstínech – světle šedá, 
tmavě šedá, olivově zelená

• Uvedené ceny jsou bez DPH
•  V ceně je zahrnuta kompletní skladba podlahy vč. nové spádové betonové vrstvy a nové 

hydroizolace



Společnost Stavby a rekonstrukce budov spol. s r.  o. se zabývá komplexní 
revitalizací bytových domů postavených panelovou i cihlovou technologií. 
Našim klientům nabízíme vše od poradenské služby v oblasti revitalizace domů, 
vypracování projektů, energetických posudků, jednání s úřady, podání žádosti 
o dotaci, zajištění financování prostřednictvím úvěru až po samotnou realizaci 
rekonstrukce Vašeho domu.

Společnost Stavby a rekonstrukce budov spol. s r.  o. je Vám schopna 
nabídnout nejvýhodnější řešení pro Váš dům s ohledem na dokonalou funkčnost 
i ekonomické hledisko.


