Rekonstrukce bytových domů
- inženýrská činnost (vyřizování stavebních povolení,
záborů veřejného prostranství atd.)
- celková revitalizace vnějších plášťů bytových domů
- vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS)
- dodávka a montáž nových balkonů a lodžií
- oprava stávajících balkonů a lodžií
- instalace výplní otvorů (okna, balkonové dveře, vchodové dveře)
- ploché a šikmé střechy včetně jejich zateplení
- pozemní stavby (změny a odstraňování)

Realizujeme rekonstrukce společných prostor
- výmalby vnitřních prostor
- rekonstrukce / výměna zábradlí
- oprava schodišť
- vstupní portály (zvonky, schránky apod.)
- výměna / pokládka podlahových krytin (PVC, lité podlahy apod.)
- rekonstrukce ústředního vytápění a vzduchotechniky
V rámci celkové rekonstrukce provádíme:
- rekonstrukce zdravotní instalace (kanalizace, voda, plyn)
- zámečnické práce (mříže, klece, dveře, zárubně, zábradlí, rohože,
nájezdy na kočárky, háky na kola, zavírače dveří, vložky FAB apod.)
- elektroinstalace / rekonstrukce elektroinstalací domovních rozvodů

IZOLTECHNIK CZECH s.r.o. je držitelem certifikátů:
- systému managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001
- systému environmentálního managementu dle normy
ČSN EN ISO 14001
- systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
dle normy ČSN OHSAS 18001
Některé soutěže a ocenění:
Panelový dům a byt ve 21. století - vítěz soutěže
Regenerace Jižního Města 2014 - 2. místo v soutěži
Fasáda roku 2014 - 3. místo
Paneláková Miss Sympatie 2014 - vítěz ankety
Referenční stavby naleznete na www.izoltechnik.cz

Jsme česká stavební společnost IZOLTECHNIK CZECH s.r.o., která byla
založena v roce 1996. Ve všech svých činnostech usilujeme o poctivý
přístup a dobře odvedenou práci k maximální spokojenosti investora.
Zabýváme se zateplováním, revitalizací a rekonstrukcemi panelových
a zděných bytových domů, včetně rekonstrukcí společných prostor.
Stavební práce provádíme v Jihočeském a Středočeském kraji, zejména
v Praze a okolí. Jsme výrobcem vlastních značkových produktů plastových oken a dveří, hliníkových oken a dveří a vnějších hliníkových
dveří. Výrobním programem jsou nejen rekonstrukce či revitalizace
objektů, ale i provádění novostaveb bytového, občanského
a průmyslového charakteru ( administrativní budovy, výrobní haly apod.).
Jsme připraveni splnit požadavky investorů od prvopočátečních
strategických úvah a záměrů přes přípravné práce (projekty, audity,
poradenské služby, finanční rozvahy atd.) až po vlastní realizaci stavebního
díla a předání stavby uživateli. Výjimkou není ani vyřízení úvěrů
na potřebné finanční krytí investičních nákladů. Naší vizí je zvýšení
kvality a standardů bydlení. Klademe důraz na profesionalitu a nepřetržité
zdokonalování naší práce. Ztotožňujeme se s názorem, že kvalitu nelze
zaručit za minimální cenu. Nabízíme komplexní služby, které našim
zákazníkům ušetří starosti a čas. Jsme stabilní a spolehlivý partner pro
celkovou revitalizaci bytových domů.
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