
BETONOVÉ JÍMKY
MONOLITICKÉ BETONOVÉ STAVBY

  
 POMŮŽEME S PŘÍPRAVOU PROJEKTU

•  Zhotovíme projekty pro územní a stavební řízení 
•   Zajišťujeme jednání s úřady, poskytujeme kompletní inženýrskou 

činnost
•   Zajistíme podklady pro podání a úspěšné vyjednání dotací 

z různých dotačních titulů.
•   Zajišťujeme realizační dokumentaci včetně všech konstrukčních detailů
•  Najdeme místa pro úspory v ceně díla 
•   Zhodnotíme cizí projekty, upozorníme na slabá místa a navrhneme 

optimální řešení daného detailu pro provedení stavby
•  Máme zkušenosti s jednáním na mnoha úřadech po celé ČR
•   Zařídíme vyjednání změny v konstrukčním i materiálovém řešení 

= změny stavby před jejím dokončením 
•  Zajišťujeme vypracování položkového rozpočtu 
•  Zajišťujeme autorský nebo technický dozor během realizace
•  Pomůžeme s vyjednáním úvěru v bance

  
  REALIZUJEME

•   Kruhové monolitické nádrže o libovolném průměru, běžně 3-40 m, 
výška dle požadavků, běžně 1-9 m 

•   Silážní jímky, jímky na kejdu, jímky na úkapy 
atd. volitelně vč. tepelné izolace

•   Základové konstrukce, základové desky i jakékoliv atypické 
konstrukce

•  Vodonepropustné betonové konstrukce – tzv. bílé vany
•  Sanace betonových konstrukcí

DISPONUJEME
•   Obrovskými zkušenostmi v oboru, zaškolenými 

profesionálními pracovníky
•  Vlastním bedněním
•  Vlastní technikou - věžový jeřáb, vibrační technika, lešení
•  Zkušenými pracovníky schopnými vyřešit problémy

NAŠÍ PŘEDNOSTÍ JE 

•   Rychlost, nízká cena, individuální přístup
•   Jsme schopni navrhnout nejlevnější a nejspolehlivější řešení
•   Používáme kvalitní betony odolávající chemicky agresivnímu 

prostředí
•  Používáme ochranné nátěry betonových konstrukcí
•  Pracujeme po celé republice i v zahraničí 
•   Pracujeme i v obtížných podmínkách s možností nepřetržité 

výstavby


   ZEPTEJTE SE NAŠEHO OBCHODNÍKA I NA NAŠE

OSTATNÍ PRODUKTY A SLUŽBY, NAPŘ. 
ZEMNÍ PRÁCE ČI SILÁŽNÍ ŽLABY...

ZEPTEJTE SE NAŠEHO OBCHODNÍKA I NA NAŠE Bohemia

ZAUJALA VÁS NAŠE NABÍDKA SLUŽEB?
KONTAKTUJTE NÁS:

agriKomp Bohemia s.r.o., 
Ostopovická 10, 66447 Střelice
okres Brno-venkov
mobil: +420 731 699 078
telefon: +420 530 508 865
mail: obchod@agrikomp.cz
web: www.agrikomp.cz 


