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O SPOLOČNOSTI

Naša firma poskytuje profesionálne služby v oblasti
navrhovania stavieb.
Náš tým tvoria skúsení statici a konštruktéri, ktorí
dokážu vyriešiť náročné úlohy v oblasti priemyselných,
bytových a občianskych stavieb. Zaoberáme sa
analýzou a návrhom nosných konštrukcií stavieb.
Našou hlavnou pracovnou náplňou je vypracovanie
statických výpočtov, posudkov a projektovej
dokumentácie pozemných a inžinierskych stavieb
v oblasti statiky.
Svojim klientom ponúkame individuálny prístup,
konzultácie a poradenstvo v oblasti statiky stavieb,
od počiatočnej konzultácie, cez návrh a optimalizáciu
konštrukcie (BIM - 3D modellovanie),
až po vypracovanie projektovej dokumentácie.
Našimi partnermi sú architekti, projektanti pozemných
stavieb, investori ako aj výrobcovia betónových,
oceľových a drevených konštrukcií.
Máme skúsenosti s návrhom prefabrikovaných,
železobetónových, oceľových, drevených, murovaných
a geotechnických konštrukcií. Venujeme sa aj
rekonštrukciám a posúdeniam existujúcich stavieb
ako aj plánovaných zásahov do nosných konštrukcií
objektov.

PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY

SLUŽBY
DOKUMENTÁCIA PRE UZEMNÉ ROZHODNUTIE
•
•

technická správa
predbežný návrh nosného systému

Statický posudok stavby potrebný
na realizáciu stavby:
•

poradenstvo a konzultácie v potrebnom
rozsahup

•

podrobný statický výpočet konštrukcie

•

návrh nosnej konštrukcie a dôležitých
detailov

OBSAH DOKUMENTÁCIE:
PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

•

technická správa

•

podrobný statický výpočet

Statický posudok stavby potrebný pre
stavebné povolenie:

•

výkres tvaru základov

•

výkres tvaru jednotlivých podlaží

•

výkres tvaru krovu

•

konštrukčné výkresy oceľových
konštrukcií

•

výkresy detailov (spojov) oceľových
konštrukcií

•

výkresy výstuže železobetónových
konštrukcií

•

poradenstvo a konzultácie v potrebnom
rozsahu

•

statický výpočet konštrukcie

•

návrh nosnej konštrukcie

OBSAH DOKUMENTÁCIE
•

technická správa

•

statický výpočet

•

výkres tvaru základov

•

výkresy tvaru jednotlivých podlaží

VÝROBNÁ DOKUMENTÁCIA

•

výkresy tvaru krovu

•

konštrukčné výkresy oceľových
konštrukcií

Výrobná dokumentácia oceľových konštrukcií
Výrobná dokumentácia prefabrikovaných
železobetónových konštrukcií

Železobetónové a murované
konštrukcie
Statický posudok stavby pre všetky
typy budov v oblasti bytových,
občianskych a priemyselných stavieb.
Analýza a návrh nosných konštrukcií
stavieb.

Prefabrikované halové objekty
Statický posudok a dielenská
dokumentácia prefabrikovaných
betónových konštrukcií. Návrh
predpätých nosných prvkov.

Oceľové a drevené konštrukcie
Návrh a výrobná dokumentácia
oceľových a drevených konštrukcií.
Návrh drevených konštrukcií z CLT
panelov.

BIM
/Building Information Modeling/
Vďaka BIM software vieme
minimalizovať kolízie jednotlivých
prvkov a ušetriť čas a peniaze počas
výstavby.

Poradenstvo
Poradíme Vám v problematike
statiky stavieb v oblasti bytových,
občianskych a priemyselných
objektov. Poradíme s rekonštrukciou,
prístavbou, prestavbou stavieb.
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