
   
  KE KAŽDÉMU PROJEKTU ZA JISTÍME 

PŘÍSLUŠNÝ STUPEŇ DOKUMENTACE 
SPECIALISTŮ Z OBLASTÍ…

•  Architektura
•  Stavby vodního hospodářství 
•  Pozemní stavitelství
•   Technologická zařízení staveb 

(vytápění a vzduchotechnika, elektrotechnická zařízení)
•   Požární bezpečnost staveb
•  Statika a dynamika staveb
•  Energetické auditorství

Nabízíme vám projektové služby a poradenství v oblasti pozemních a inženýrských staveb v rozsahu od úvod-
ní konzultace, přes studii, projektovou dokumentaci všech stupňů až po kolaudaci. Vše zpracujeme v rozsahu 
a kvalitě dle platné legislativy a technických norem.

   
  TYPY STAVEB, JEJICHŽ PROJEKTY JSME 

DOPOSUD REALIZOVALI
 •  Bioplynové stanice
 •  Jímky
 •  Silážní žlaby, hnojiště
 •  Montované haly
 •  Dílny, garáže
 •  Administrativní budovy
 •  Plynovody, teplovody, kejdovody apod.
 •  Kompletní projekty elektro NN i VN
 •  Stáje, kravíny
 •  Rekonstrukce
 •  Rodinné domy

  
  ZPRACUJEME PRO VÁS VŠECHNY STUPNĚ 

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
•  Dispoziční studie – varianty řešení
•   Zajištění potřebných průzkumů a posudků (hlukové, pachové, rozptylové 

studie; geologický průzkum, geodetické zaměření; energetický audit)
•   Dokumentace k posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA)
•   Dokumentace pro územní řízení, stavební řízení 

či změnu stavby před dokončením
•   Dokumentace pro výběr zhotovitele v rozsahu prováděcí dokumentace stavby
•   Přesný výpočet kubatury zemních prací (modelovaný v software Civil 3D)
•  Dokumentace skutečného provedení stavby

Bohemia

     
  Dokážeme vám zajistit inženýrskou činnost a poradenství, vyřídíme za vás stavební povolení, během výstavby zajistíme autorský dozor, 

pomůžeme zkolaudovat vaši stavbu. Máme bohaté zkušenosti s jednáním na mnoha úřadech a institucích po celé ČR. V půli roku 2013 
máme za sebou přes 200 projektů staveb v rozsahu okolo 50 mil. Kč každá. Z toho 150 v České 30 v Slovenské Republice a 20 v Polsku. 
Kromě nich řadu dalších drobnějších akcí. Náš tým je výkonný a dynamický. Dokumentaci dokážeme připravit ve velmi krátkém termínu.

SLUŽBY PROJEKCE

TYPY STAVEB, JEJICHŽ PROJEKTY JSME 

Kromě nich řadu dalších drobnějších akcí. Náš tým je výkonný a dynamický. Dokumentaci dokážeme připravit ve velmi krátkém termínu.

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 


  ZEPTEJTE SE NAŠEHO OBCHODNÍKA I NA NAŠE

 OSTATNÍ PRODUKTY A SLUŽBY,
 NAPŘ. MANAGEMENT REVIZÍ BPS...


