
PRE KOMPLEXNÚ OBNOVU OBJEKTOV

Moderné riešenie výmeny starých lodžií a balkónov za nové.
Revitalizácia bytových domov bez starostí.

-

-
ného povolenia poskytuje naša spoločnosť bezplatne. Trvanlivosť našich stavieb zaručuje vysoká kvalita použitých 

Ing. Rastislav Ševčík
obchodný manažér sevcik@revitalstav.sk

www.revitalstav.sk

Pred rekonštrukciou Po rekonštrukcií

Profesionálne čistenia a nátery fasád
Oprava poškodených zateplení

Čistenie fasád

Renovačný náter fasád

Systémová obnova balkónových konštrukcií

Profesionálne čistenie a náter striech

Sanácia a údržba priemyselných objektov

tel.: 0907 647 558
info@sanatop.sk
www.sanatop.sk

SanaTOP s.r.o.
Bratislava
+421 907 647 558

SanaTOP Slovensko s.r.o.
Banská Bystrica
+421 902 341 826

SanaTOP Východ s.r.o.
Košice
+421 911 886 455

Inteligentné systémové riešenia 
pre obnovu stavieb
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Vegetačné strechy:
• Zaručené retenčné vlastnosti pre elimináciu bleskových povodňových zrážok
• Zvuková izolácia
• Regulácia vlhkosti suchého vzduchu mestských blokov
• Estetická funkcia
• Redukcia veľkého množstva lietajúcich častíc PM
• Zabraňujú prehrievaniu striech
• Redukujú teplotné výkyvy spôsobené prudkým striedaním teplôt
• Dlhodobá ochrana proti mechanickému poškodeniu hydroizolačnej vrstvy

Retenčné spevnené plochy:
•
 Zadržiavanie vody v krajine
 Zaručené retenčné vlastnosti pre elimináciu bleskových povodňových zrážok
 Regulácia vlhkosti suchého vzduchu mestských blokov
 Minimálne prehrievania spevnených plôch v území
 Zlepšenie odtokových pomerov
 Územie odolnejšie z pohľadu adaptačných a mitigačných opatrení

POH,s.r.o. 
Registrovaný sociálny podnik
Lučenecká cesta 2266/6, Zvolen 960 01

Matej Plesník, DiS. - Konateľ
+421 907 136 851
konatel@poh.sk
www.poh.sk

Sme registrovaný sociálny podnik realizujúci stavebné die
la. Našou hlavnou činnosťou je realizácia prvkov zelenej in
fraštruktúry akými sú vegetačné strechy, vegetačné steny, 
retenčné spevnené plochy, dažďové záhrady a sadové úpravy. Retenčná spevnená plocha Vegetačná strecha

Š. Moysesa 431/14 • 965 01  Žiar nad Hronom
IČO: 45 881 146 • DIČ: 2023118372 • IČ DPH: SK2023118372 
Konatelia:    RNDr. Andrej Cabánik • 0905 863 117 • cabanik@ultrastav.sk
 Ing. Boris Riva • 0911 608 881 • riva@ultrastav.sk

www.ultrastav .sk

  Rekonštrukcia 
chátrajúcej bašty 
na Štiavnických 
Baniach s podporou 
Nórskych fondov.

  Realizáciou investičného zámeru 
vybudovať nový objekt reštaurácie 

uspokojiť stúpajúci dopyt návštevníkov 

ktoré doplnia aktuálny produkt 
cestovného ruchu vo Vyhniach.
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  Rekonštrukcia 
chátrajúcej bašty 
na Štiavnických 
Baniach s podporou 
Nórskych fondov.

ATRO S.R.O.
Rudlovská cesta 64
974 11 Banská Bystrica

mobil: +421 908 929 342
e-mail: info@atro.sk
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skúseností
profesionalita
kvalita...

Ďalší úspešný projekt spojený 
s nórskymi projektami bolo 
vybudovanie dažďovej 
záhrady v Základnej škole 
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Komplexné rekonštrukcie 
a výstavba bytových a rodinných domov

- Výstavba bytových domov
- Rekonštrukcie a zatepľovanie bytových domov
- Rekonštrukcie objektov občianskej vybavenosti
- Výstavba priemyselných objektov a hál



Naši partneri:

OBNOVA

ENERGIE A ÚSPORA

FINANČNÉ SLUŽBY

OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO

MEDIÁLNI PARTNERI

KLASTRE
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