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Specializace: 
 
Základové desky rodinných domů na míru a na klíč, realizace 
výkopů bazénových jám a podkladních desek na klíč, nabídka 
nerezových bazénů. Přeprava strojů a zařízení podvalníkem. 
 
Dovoz: písků, drtí, štěrků, lomového kamene, oblázky, recykláty, ornice. 
Odvoz: stavební sutě, živice a zeminy na skládku.  
Veškeré zemní práce: demolice objektů, základy, kompletní dodávky 
inženýrských staveb (vodovod, kanalizace), komunikace, parkoviště, 
přistavení kontejnerů, převoz stavební mechanizace, buněk a stavebního 
materiálu, konzultace před zahájením prací a poradenská činnost. 
 
Mechanizace: 
1x Buldozer Cat dr5 xl, modelovací radlice, laserová  nivelizace 
2x Pásová rypadla  Cat  25 tun 1,5 m3 lžíce 150 cm, možno kladivo, 
svah. lžíce, demoliční můžky.  
3x Kolová rypadla CAT ,dosah až 6,5m,lžíce 60,80,115 cm,                                                                                                                                                                                    
možno kladivo, svah. lžíce, 
2x Traktorbagr Komatsu  dosah 4,5m lžíce 30,40,60,80, svahovka,     
3x Pásová minyrypadla, Komatsu 2,6 a 3,5 tuny:  
dosah 3,0 m, lžíce 30,40,60 cm, svahovka 
Válec Cat  s vibrací 16 a 3 tuny, vibrační desky 80 a 200 kg 
Řezání asfaltu: do 14 cm, rotační laser 
4x Mercedes 8x4 18t, 2x Mercedes sólo 6x4 14t, Volvo kontej 7t 
Převoz pracovních strojů nízkopodlažním podvalníkem 
Tahač+podvalník 9 m/30 tun, možno i nadměr včetně povolení.   
Mezinárodní kamionová doprava: 
 4x Mercedes Benz plachta, Celá Evropa. 
 
Kontakt : 602/578922 Dispečink: 602/643699  mail: L.FRIGO@VOLNY:CZ 
Sídlo: Silůvky, Nádražní 115  Provozovna: Brno – Modřice U Vlečky 622       

                www.bartos-stav.cz 



Základové desky na míru Brno a okolí 
Provádíme kompletní realizace základových pasů a desek 
na klíč s následujícím postupem prací: 
 

• Sejmutí ornice a zahutnění podkladu 
• Případné vyrovnání terénu 
• Výkop základových pasů s případnou likvidací přebytečné zeminy 
• Osazení prostupů pro sítě (voda, kanalizace) 
• Zalití pasů betonem dle požadavku a projektu 
• Výkop rýh pro sítě a následné položení a zasypání 
• Zahutnění mezi pasy  
• Vyšalování desky, pokládka výztuže 
• Možnost odizolování desky i se základy bez tepelného mostu 
• Zalití a srovnání základové desky 

 

Provádíme poradenskou činnost před zahájením stavby zdarma na 
místě s nejlepším návrhem budoucích postupů a materiálů. 

Před zahájením stavby je třeba přesné vytyčení budoucí desky na 
pozemku s předložením projektové dokumentace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bazénové desky na míru Brno a okolí 
Provádíme kompletní realizace bazénových desek na klíč s následujícím 
postupem prací: 

 

• Sejmutí ornice a vyrovnání terénu 
• Výkop bazénové jámy s případnou likvidací přebytečné zeminy 
• Zahutnění podkladu a pokládka výztuže (kary sítě) 
• Zalití a srovnání základové desky 
•      Po zatuhnutí vylití samo nivelizačního potěru pro přesné       

     vyrovnání. 
 
 
Nabídka nerezových bazénů s přelivem s životností 50 roků 
  
Rozměry:  3600 x 6600 x 1350 mm 
 
                  3600 x 8000 x 1350 mm 
 
                  4200 x 8000 x 1350 mm 
 
Přelivové bazény jsou technologicky náročnější variantou, kterou 
kompenzují v efektivitě a čistotě vyčištěné vody na vysoké úrovni.  
S tímto typem bazénů se čím dál častěji setkáváme na veřejných 
koupalištích a v krytých bazénech, ale v současnosti jej můžete mít 
i u Vás doma. Voda, která je obsažena v celé výšce bazénů a dále 
samovolně přetéká přes okraj skrz přelivovou mřížku až do 
akumulační nádrže, kde se odsává pomocí cirkulačního čerpadla 
do předfiltru a poté do filtrační nádoby, kde dojde k úplnému 
vyčištění. Poté se dokonale vyčištěná voda vrací přes trysky u dna 
zpět do bazénu.  


