VÝROBA A MONTÁŽ VÝZTUŽE
PREFA ŽATEC s.r.o. je v regionu
významným dodavatelem
betonových výrobků.
Firma disponuje v areálu firmy
vlastní armovnou, která zabezpečuje
výrobu a montáž výztuže pro vlastní
potřebu výroby prefabrikátů a
současně je schopna svojí kapacitou
zajistit i objemnější dodávky výztuže
dalším zákazníkům.

Dodávka a montáž betonářské výztuže
Projektová a poradenská činnost
Statické výpočty konstrukcí
ARMOVNA:
zpracování betonářské oceli, výroba veškeré výztuže do monolitických konstrukcí, vázání
armokošů dle výkresové dokumentace
• Betonářská výztuž – rovná, ohýbaná, průměr 6 - 32 cm, stříhání a ohýbání výztužných sítí
• Výztuž věnců – vázaná, svařovaná
• Výztuž v připravených tvarech v podobě hotových armokošů - vázané, svařované
• Drobná zámečnická výroba
• Kari sítě – svařované výztužné KARI sítě v celém výrobním sortimentu
Betonářská ocel třídy B 500A a Bst500KR
DOPLŇKOVÝ VÝROBA A SLUŽBY:
• Distanční prvky – betonové, plastové, kovové - ocelové distance,
distanční tělíska, pytlové úvazky, vázací a rádlovací drát
• Ocelová vlákna do betonu
• Manipulační závěsy, ocelové háky
• Doprava - vlastní doprava nosnosti 11t a 24t, ceny stanoveny dohodou
• Montáž výztuže na stavbě, uložení do bednění - zajišťuje jen pro větší
stavební celky při volné výrobní kapacitě, ceny dohodou.
• Projekční práce - statika staveb, projektové návrhy vyztužení konstrukcí
pro občanské a průmyslové stavby. Provádíme jen pro námi realizované zakázky.

www.prefazatec.cz

Používané zařízení:
Ohýbačka: Peddinghaus typ Perfect 32CA ,
Třmínkovačka: Steelmaster typ 941/12XV,
Střihačka: Peddinhaus Simplex AL 300,

KONTAKTY :
PREFA ŽATEC s.r.o.
tel: 415 726 222 ústředna,
tel: 415 727 339 obchodní oddělení
mob.: 602408977
Leoše Janáčka 1270, 438 01 Žatec
e-mail: prefazatec@prefazatec.cz

REFERENCE - VÝROBA A MONTÁŽ VÝZTUŽE
Referenční stavby - dodávka výztuže:

Vodohospodářská infrastruktura Plzeň Lobzy

- Most přes Podkrušnohorský přivaděč,, Přeložka silnice I/7,
I. Etapa Chomutov –Křímov” - 40t, vč. montáže
- City Centrum Most, monolitické stropní konstrukce - 60t
- Vodojem Plzeň -Lobzy - 471t, vč. montáže
- MÚK Vysočany - 54t, vč.montáže
- ELE Ledvice - kabelový kanál - 40t, vč. montáže
- ELE Ledvice - Kotelna 850t, pouze montáž
- ELE Ledvice - Čerpací stanice chladící vody - 288t,
vč. montáže
- ČOV Louny - 29t, vč.montáže
- PPO Lovosice - protipovodňová opatření (čerpací stanice)43t, vč. montáže
- MÚK Droužkovice - Vysočany, kolektor - 16t, vč. montáže
- ELE Ledvice - základy pod mlýn - 40t vč. montáže
- ČOV Kačice 21t, vč. montáže
- Trafostanice Babylon I - 30t
- RD Roztoky u Prahy 43t
- Koupaliště Kolinec 73t
- Jižní vily Roztoky u Prahy 20t
MUK Vysočany - mostovka, dodávka a
montáž výztuže

Doly Bílina - opěrné stěny

MUK Droužkovice - Vysočany - kolektory

ELE Ledvice - kotelna
Most přes Podkrušnohorský přivaděč
- Křímov

www.prefazatec.cz

Dodávka transportbetonu a výztuže na stavbu
přemostění v Libočanech.

PREFA ŽATEC s.r.o.
Leoše Janáčka 1270, 438 01 Žatec

tel: 415 726 222 ústředna, tel: 415 727 339 obchodní oddělení
e-mail: prefazatec@prefazatec.cz

