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Aktuality:

25.06.2012 pro Vás otevíráme novou kamennou prodejnu - BARVY-LAKY,TÓNOVÁNÍ
INTERIÉROVÝCH,FASÁDNÍCH BAREV ALE I BAREV NA KOV A DŘEVO. Naleznete zde i
veškeré malířské potřeby,lazury,tmely a lepidla a to na adrese - Pardubická 1391, Třebechovice
pod Orebem. Otvírací doba je od pondělí do pátku od 09.00hod. do 17.00 hod. a v soboru od
08.00hod. do 11.00hodin. Můžete si zde prohlédnou vzorky kamenných koberců,litých
barevných podlah,gumových podlah a také různé vzorníky barev . Cenové kalkulace Vám rádi
vypracujeme zdarma. Také se zde můžete od jara do podzimu občerstvit v novém stánku
točenou opočenskou zmrzlinou, poháry s ovocem a polevou, ledovou tříští nebo ledovou kávou
s vanilkovou zmrzlinou. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Od dubna 2012 naši nabídku rozšiřujeme o pokládku kamenných "koberců", pokládku
gumových podlah vhodných nejen pro průmyslové využití.
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08.10.2011 proběhl v TV Prima pořad - Jak se staví sen. Naše firma zajistila pro tento
pořad výmalbu rodinného domu v HK,Pouchov.

Realizované zakázky např. :

C. BESCHSTEIN EUROPE s.r.o. Hradec Králové - malby a nátěry v areálu fa

PVJ CONSULT a.s. - hřbitov Kukleny

Petr Kadlec - Lifts - akce Povodí Labe

RINGIER ČR a.s. Praha - malování schodiště a recepce fa

Průmstav, a.s. Praha - akce Cornlofts Šaldova + Poldi Kladno

VH PROSPEKT s.r.o. - protipožární nátěr bioplynové stanice Třeština

Městská společnost rekreační a sportovní areály M.B. - Hotel Zimní stadion

Fasády rodinných domů

Obecní úřad Krásná ves

Areál fa Bechstein Hradec Králové
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Domov důchodců Třebechovice p.O.

Areál fa Vibracoustic Třebechovice p.O.

Zimní stadion Mladá Boleslav - zázemí

Bioplynová stanice v Klučenicích

Lékařské ordinace a zázemí Mudr.J.Maříkové,Mudr. Šábršulové,Mudr. Bašové

Zázemí fa KTO

Fasády rodinných domů

Retro fotoateliér

Lesy města Mladá Boleslav

Kosmetické salóny

Nátěr výtahů v Jaroměři
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Malby a nátěry v areálu fa Seznam a.s.

Ubytovna v Týništi n.O.

Nátěry plotů

Nátěr tribuny SK Třebechovice p.O.,

Nátěr střechy na zákl. škole v Třebechovicích p.O.

Právě realizujeme :
1. nátěr srubu v Orlických horách
2. nátěr vchodových dveří Krajského soudu v HK
3. malby a nátěry penzionu v Harrachově
4. malba schodiště čimžovního domu + emailové sokly
5. fasády rodinných domů
6. malby a nátěry v fa Cotton Jaroměř
7. nátěr střechy pro fa IB Real reality s.r.o.
8. malování revmatologické ordinace v Jičíně
9. spolupráce s TV pořadem Jak se staví sen
10. malby a nátěry - plavecký bazén v Mladé Boleslavi
11. malby a nátěry výtahových šachet a schodišť
12. pokládka gumové podlahy v průmyslovém areálu v Třebechovicích p.O.
13. fasáda rodinného domu v HK
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