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KOMPLEXNÁ OBNOVA
BYTOVÝCH DOMOV



Obnova BD Jarná 10,12 Košice





Obnova BD Letná 30 Košice





Obnova BD Povstania čekého ľudu 10,12 Košice







Obnova BD Kpt. Jaroša 13 Košice



Obnova BD Zimná 10, 12, 14 Košice





Obnova BD Zimná 10, 12, 14 Košice







Obnova BD Zimná 10, 12, 14 Košice



Obnova BD Jarná 9, Košice







Obnova BD Jarná 9, Košice





Obnova BD Jarná 9, Košice



PROFIL FIRMY
Naša spoločnosť Abovia Holz s.r.o. vznikla v roku 2009. Činnosť fi rmy

sa zameriava na zateplovanie rodinných a bytových domov. Naša
 spoločnosť pracuje len s cer  fi kovanými a časom overenými

materiálmi ako sú CAPAROL a WEBER-TERRANOVA
SAINT-GOBAN.

Firma Abovia Holz s.r.o. dáva dôraz hlavne na kvalitu
ponúkaných služieb. Garantujeme najvyššiu možnú

kvalitu na trhu a pri tom sa snažíme pozerať aj na
Vaše peňaženky. Stále sa snažíme rozvíjať a

inovovať nové technologické postupy s
využi  m modernejších a kvalitnejších
druhov materiálov, ktoré sú za  aľ na

našom trhu málo využívané.

Pre nás je na prvom mieste
spokojnosť zákazníka.

Prísľubom spokojnos  
zákazníka je garancia

záručnej doby.

NAMI 
PONÚKANÉ

ZATEPĽOVACIE
SYSTÉMY VÁM

GARANTUJÚ:

Najvyššie možné percento prie-
pustnos   pár a výparov cez Vaše

 múry, tým sa zabráni vzniku plesní,
 ktoré sú veľmi škodlivé Vášmu zdraviu.

 Odolnosť voči úderu silnom ako pri údere
 kladivom bez najmenšieho poškodenia.

Od  eň farby sa nezmení minimálne po dobu 15
rokov, pri klasickom type sa zmení už po 2 rokoch.

Fotokatalitycký efekt, ktorý zabraňuje znečisťovaniu.
Má schopnosť samočistenia.

Prítomnosť karbónových vlákien zabráni aj nežiaducemu
 rastu machov, ktorý je viditeľný hlavne na severných stranách

 stranách budov pristarých typoch zateplenia. Vďaka prítomnému
 karbónu eliminuje vznik trhliniek a rôznych prasklín.

Karbón dodáva materiálu pružnosť.

GARANTUJEME ZÁRUČNÚ 
DOBU 10 ROKOV !!!



Zateplenie BD Seňa



PREVÁDZAME NASLEDUJÚCE PRÁCE:
• obnova bytových domov

• rekonštrukcia bytových jadier a interiéru domov
• projektovanie

• murárske a stavebné práce
• maliarske a na  eračské práce

• obklad a pokládka dlažby
• rezanie panelu

• inštalácia sadrokartónu
• výroba oblúkov

• búracie práce, čis  ace a prípravné práce
pri prestavbe

• obklady a výstaba z prírodného kameňa
• montáž zárubní a dverí

• pokládka parkiet a podláh
• výstavba kúpeľní podľa vlastných

predstáv a požiadaviek s kom-
plexnou dodávkou doplnkov

• elektroinštalácia
• vodoinštalácia

MALIARSKE PRÁCE
 S VYUŽITÍM ARTE

 LAZÚRY
Arte lazúra je založená na 
akrylátovej báze s bielymi

 vločkami, pripravená na 
okamžite použi  e. Špeciálne vyvinutá,

 vysoko atrak  vna, hospodárna lazúra na
 vnútorné použi  e na hladkých, alebo 
ľahko štrukturovaných podkladoch pre

 náročnejší vzhľad vnútorných priestorov.
 Vlastnos  : trieda II. podľa STN EN 13 300, bez

 rozpúšťadiel, čis  teľná vodou a neutrálnymi
 čis  acimi prostriedkami (po cca 20 dňoch), vodou

 riediteľná, ekologická a bez zápachu.

HLINÍKOVÉ ZÁBRADLIA
Ponúkame celopresklenné hlinikové zábradlia z profi lov

CORTIZO (Španielsko), alebo SAPA (Slovensko) za cenu porov-
nateľnú s oceľovými zábradliami. V ponuke sú aj bezpečnostné sklá

vyhovujúce bezpečnostným normám.

PONÚKAME HLINÍKOVÉ ZÁBRADLIA
CENOVO POROVNATEĽNÉ 

S OCEĽOVÝMI



Zateplenie BD Exnárová 17 Košice



Zateplenie BD Exnárová 17 Košice





Realizované práce - Košice, Košice okolie

Špeciálne pedagogické centrum Boca  ova ul.
(interiér)

Špeciálne pedagogické centrum Zuzkin Park
(interiér)

Kpt. Jaroša 10 
(interiér + exteriér)

Paláriková ul. (interiér)
Bernoláková 6,8,10
(interiér + exteriér)

Čapajevová ul.
(interiér)

Seňa 
(BD pri ZŠ)

(interiér + exteriér)
Charkovská ul. 14, 16

(interiér + exteriér)
Buzulucká ul. 6,8

(interiér + exteriér)
Rožňavská ul. 6

(exteriér)
Exnárová ul. 17

(exteriér)
Exnárová ul. 9,11

(exteriér)
Jarná 6 (interiér)
Jarná 9 (exteriér)

Povstania českého ľudu 10, 12 (exteriér)
Zimná 10, 12, 14

(exteriér)
Amurská 4, 5, 6 (interiér)

Kpt. Jaroša 13 (exteriér)
Trieda SNP 63,65,67

(interiér)
Trieda SNP 69,71,73 (interiér)

Letná 30 (exteriér)
Jarná 10,12 (exteriér)

Lidické námes  e 9 (interiér)
a iné.

REALIZOVANÉ PRÁCE



Zateplenie BD Charkovská 14, 16  Košice



Zateplenie BD Charkovská 14, 16  Košice



PREČO ZATEPLIŤ?
Priemerná slovenská domácnosť spotrebuje asi 60% z celkového
množstva energie na vykurovanie. Táto energia postupne uniká
do vonkajšieho prostredia jednotlivými obvodovými stenami
(40%) a strechou (25%). Zateplením môžete ušetriť až 40%
nákladov na vykurovanie!

Dôvody zatepľovania:

• úspora na vykurovaní až do 40%

• odstránenie kondenzácie vodných pár
na vnútornom povrchu obvodovej kon-
štrukcie (zamedzenie vzniku pliesní)

• celkové zlepšenie tepelnej
pohody v interiéri

• zlepšenie akus  ckých
vlastnos   konštrukcií bu-
dov (zvukoizolačné
pôsobenie tepel-
ných izolácií)

• pri panelových
stavbách odstraňuje
problémy so zatekaním
cez škáry medzi panelmi,
ochrana obvodového plášťa

• zníženie spotreby energie na
vykurovanie, zníženie emisie ško-
dlivých látok do ovzdušia

• zlepšenie hygienických a zdravotných
podmienok v interiéri budov

Firma Abovia Holz s.r.o. je držiteľom dvoch
cer  fi kátov TASUS a EUCERT na zhotovenie vonkajších
tepelnoizolačných kontaktných systémov fi riem CAPAROL
a R-TERRANOVA SAINT-GOBAN.

ZATEPLENÍM MÔŽETE UŠETRIŤ
AŽ 40% NÁKLADOV 
ZA VYKUROVANIE



Obnova BD Jarná 6, Košice





Obnova BD Jarná 6, Košice





Zateplenie BD Rožňavská 6, Košice





Zateplenie BD Buzulucká 6, 8 Košice





Obnova BD - interiér Lidické námes  e 9 Košice





Pokládka dlažby Trieda SNP 63, 65, 67 Košice





Pokládka dlažby Trieda SNP 63, 65, 67 Košice





Spoločnos   Abovia Holz s.r.o. 
boli udelené nasledujúce

 cer  fi káty, licencie a osvedčenia

• licencia na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných
kontaktných systémov

• cer  fi kát na spracovanie materiálov DELTA pre
energe  cky úsporné strechy, vodotesné 

podstrešie a na použi  e tesniaceho 
programu v detailoch

• cer  fi kát k odbornej aplikácii 
zatepľovacieho

systému CAPATECT

• potvrdenie o zaškolení 
pre prácu so 

zatepľovacími 
systémami 

Saint-Gobain
Construc  on 

Products, s.r.o.

• Inšpekčný cer  fi kát na
 zhotovovanie vonkajších

tepelnoizolačných kontaktných
 systémov (ETICS)

• osvedčenie o odbornej spôsobilos  
 k aplikácii hydroizolačnými fóliami

 systémov FATRAFOL

• Autorizačné osvedčenie Slovenskej komory 
stavebných inžinierov pre stavebného inžiniera

LICENCIE
CERTIFIKÁTY
OSVEDČENIA





Sídlo fi rmy:
Abovia Holz s.r.o.

Kpt. Jaroša 5
040 22 Košice

Slovenská republika

Konateľ: Ing. Marek Firkaľ
Tel.: + 421 908 041 767

E-mail: info@aboviaholz.sk

www.aboviaholz.sk


