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Vážení zákazníci!

Dovoľte, aby sme Vám predstavili spoločnosť BESOL, s.r.o. Sme realizačná firma, ktorá má 8-ročné skúsenosti v oblasti zatepľovania, 
obnovy a rekonštrukcií stavieb a montážnych prác na budovách a domoch rôznych typov, od rodinných až po bytové domy.

• stavebná činnosť a komplexná revitalizácia budov 
    (BUILDING),
• montážne práce a prenájom lešenia (CONSTRUCTION).

   V oblasti BUILDING - stavebnej činnosti 
   vykonávame :

• zatepľovanie, obnovu a komplexnú revitalizáciu 
    bytových domov a iných budov, 
• zabezpečovanie financovania obnovy bytových domov,
• zateplenie a hydroizolácie plochých striech,
• klampiarske práce,
• výstavbu rodinných domov a iných stavieb.

   V oblasti CONSTRUCTION - montážnych prác 
   vykonávame:

• montáž a demontáž lešení,
• výrobu a montáž balkónových zábradlí,
• výrobu a montáž prístreškov a striešok nad vstupmi 
    do budov,
• prenájom systémového lešenia.

Súčasťou našich služieb v rámci BUILDING - staveb-
nej činnosti je zabezpečovanie financovania obnov 
budov. Máme skúsenosti so zabezpečovaním finančných 
zdrojov zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) 
v rámci Vládneho programu zatepľovania. Zabezpeču-
jeme financovanie aj z komerčných zdrojov (bánk). 

 

Naša činnosť sa delí na dve hlavné oblasti:

Financovanie obnovy bytových domov 
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BD Agátky Stupava, zateplenie obvodového plášťa BD Dudince, zateplenie 
obvodového plášťa

Zábradlia, konštrukcie, prístrešky 



Čo Vám prinesie obnova bytového domu?

Ochrana životného prostredia

Termovízne snímkovanie

Referencie

Certifikáty

Najlepšie riešenia pre Vás

Ak sa rozhodnete pre komplexnú obnovu Vášho bytového domu, získate:

•  zníženie nákladov na energie (ktoré môžu byť nižšie až o 30%),
• zníženie prevádzkových nákladov domu,
• zlepšenie celkového technického stavu budovy,
• zvýšenie komfortu bývania,

Vo všetkých oblastiach našej činnosti dodržiavame zásady ochrany životného prostredia. 
Používame materiály, ktoré zodpovedajú týmto zásadám a obnovou domov prispievame 
k zníženiu negatívnych dopadov ich prevádzky na životné prostredie.

V rámci obnovy budov zabezpečujeme aj termovízne snímkovanie pred a po zateplení. 
Termosnímky sú potrebné na diagnostiku kritických miest úniku tepla z budovy a po realizácii 
obnovy a zateplenia dokumentujú nápravu pôvodného stavu. 

V rámci našej činnosti sme sa podieľali na rôznych projektoch rekonštruckií, zatepľovania a obnovy domov. 

Odborná spôsobilosť našej spoločnosti je podložená licenciami  vydanými TSÚS v Bratislave na zhotovovanie rôznych zatepľovacích 
systémov. Pravidelne sa zúčastňujeme na odborných školeniach, organizovaných výrobcami stavebných materiálov, sledujeme 
najnovšie trendy a dodržiavame predpísané normy. 

Cieľom našej činnosti je prinášať Vám najlepšie riešenia v oblasti komplexnej obnovy domov  
projekt a realizáciu až po odovzdanie hotového diela bez toho, aby ste museli čokoľvek vybavovať, vrátane vybavenia 
financovania. Veríme, že spoluprácou s nami získate to, čo potrebujete - dobrý pocit z lepšieho bývania.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami!
 

od A po Z - od myšlienky cez

Vladimír Bratko
majiteľ spoločnosti BESOL, s.r.o

• skrášlenie prostredia, v ktorom žijete Vy a Vaše deti, 
• predĺženie životnosti domu,
• zvýšenie trhovej ceny bytov.
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Termovízne snímkovanie
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BD Čs. parašutistov, Bratislava, zateplenie obvodového plášťa
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