
Informujeme / i*

roãník IV       ãíslo 2       bfiezen 2015 www.listyregionu.cz

6

Renovace parket (brou‰ení, kytování, lakování)

Pokládka parket, kazet, bordur
Pokládka dfievûn˘ch venkovních ro‰tÛ

Pokládka plovoucích podlah
MoÏnost pouÏití domácích i cizokrajn˘ch dfievin (Afrika, Asie, …)

Tel.: 607 507 157

PODLAHÁ¤STVÍ KUNC

JSME ZDE PRO VÁS UÎ 15 LET

VELKÁ JARNÍ AKCE! AKâNÍ 
SLEVY!

KUBOSPOL s.r.o.
Lesnická 87, 67902 Rájec Jestfiebí
Tel.: 516 432 168 
Mobil: 777 709 518, 
e-mail: kubospol.brno@volny.cz

• Prodej a servis v˘robkÛ 
znaãky HUSQVARNA

• Po dohodû servis v˘robkÛ 
jin˘ch znaãek

Spoleãnost MIV Trade Blansko 
provádí opravy a údrÏbu zateplen˘ch fasád

realizuje novostavby, fasády, stfiechy i stavební úpravy
Stavební spoleãnost MIV Trade s.r.o.

pÛsobí ve svém oboru jiÏ od roku 1994,
pod souãasn˘m názvem pak od roku
2007. ·iroké spektrum nabídky prová-
dûn˘ch ãinností, stejnû jako nekompro-
misní kvalita odvedené práce – to jsou
dÛvody, proã je tato firma Ïádaná zá-
kazníky na Blanensku, Vy‰kovsku
i Brnûnsku. Na otázku, jaká je aktuální
nabídka spoleãnosti MIV Trade, odpo-
vûdûl její jednatel Michael Vladík:

Realizujeme stavby rodinn˘ch i by-
tov˘ch domÛ a to jak novostavby, tak
i rekonstrukce, vestavby, nástavby, za-
teplování i dal‰í úpravy. 

ZákazníkÛm nabízíme také v˘mûnu
oken a dvefií za plastové, hliníkové, nebo
eurookna, opravy balkónÛ, v˘stavby no-
v˘ch lodÏií vãetnû pfiíslu‰enství - tedy
zasklení a zastfie‰ení.  Opravujeme stfie-
chy domÛ, provádíme pÛdní vestavby ãi
stfie‰ní nástavby, realizujeme rekonstruk-
ce bytov˘ch jader a v˘mûny rozvodÛ –
topení, plyn, elektroinstalace, odpady.

Pokud se zákazník rozhodne pro
komplexní revitalizaci domu (rodinné-
ho nebo bytového), zajistíme nejen
vlastní stavební ãinnost, ale také pfií-
pravu potfiebné dokumentace vãetnû
zpracování projektu. AÈ uÏ fie‰í klient
jak˘koliv problém, vÏdy se na nás mÛ-
Ïe obrátit a vyuÏít na‰í bezplatnou po-
radenskou sluÏbu.

Pane Vladíku, která z tûchto stavebních
ãinností je v poslední dobû hodnû Ïádaná?

V souãasnosti vzrÛstá zájem o ãi‰tûní
a opravy fasád. Mnozí majitelé nemovitos-
tí si uvûdomují, Ïe fasáda nemá neomeze-
nou Ïivotnost a Ïe vãasná oprava zabrání
rozsáhlému po‰kození, které by si vyÏáda-
lo finanãnû nároãnûj‰í zásah.

Po kolika letech je tfieba fasádu vyãis-
tit a pfietfiít?

Doporuãován je interval cca 10 let, ov‰em
tuto hodnotu je tfieba brát jen orientaãnû, ne-
boÈ velmi záleÏí na okolnostech – poloha do-
mu vzhledem k jeho vystavení povûtrnostním
vlivÛm, pra‰nost okolního prostfiedí, pouÏit˘

materiál na pÛvodní fasádû a jeho kvalita, me-
chanické po‰kození a dal‰í vlivy mohou tuto
dobu v˘raznû zkrátit, nebo prodlouÏit.

Pfiitom se nejedná jen o estetické hledis-
ko, i kdyÏ vzhled je jistû také dÛleÏit˘; na
star‰ích fasádách, nebo i na novûj‰ích, ale
po‰kozen˘ch, se mohou snadno uchytit plís-
nû, fiasy nebo i mech. Takto poru‰ené fasá-
dy nejen Ïe vypadají nevzhlednû, ale je také
naru‰ena jejich izolaãní schopnost, mÛÏe
b˘t naru‰eno zdivo a plísnû mohou zpÛso-
bovat alergie a nemoci d˘chacího ústrojí.
U zateplovan˘ch systémÛ dochází díky po-
‰kození vrchní vrstvy také k po‰kození
spodní izolaãní vrstvy, a následnû k vût‰í te-
pelné propustnosti celého systému.

Jak se provádí sanace postiÏené fa-
sády?

Nejprve fasádu dÛkladnû oãistíme 
mechanicky nebo tlakovou vodou, pak ná-
sleduje sanace kontaminované plochy
speciálním roztokem, penetrace a nakonec
nátûr silikonovou omítkou. Postup práce
i rozsah péãe o star‰í nebo po‰kozenou fa-
sádu je vÏdy tfieba stanovit individuálnû;
na‰í technici s bohat˘mi zku‰enostmi do-
káÏou odbornû posoudit stav fasády a na-
vrhnout optimální fie‰ení její opravy.

Poskytujete poradenskou sluÏbu
i pro posouzení stavu fasád?

Jistû, kdokoliv nás mÛÏe kontaktovat
a poÏádat o bezplatné posouzení stavu
fasády domu jak rodinného, tak i byto-
vého.

Kam se zájemci o sluÏby stavební
spoleãnosti MIV Trade mohou obrátit?

V Blansku sídlí na‰e spoleãnost na 
ulici PraÏská ã. 66, kontaktovat nás lze na
telefon: 516 833 237, mobil: 602 736 433,
pfiípadnû emailem: info@mivtrade.cz.
Mnoho dal‰ích informací o ãinnosti na‰í
firmy, vãetnû referencí zákazníkÛ, lze na-
jít na na‰ich stránkách www.mivtrade.cz.

Pane Vladíku, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

Jednatel Michael Vladík. Foto: ph Ilustraãní foto . Foto: archiv MIV Trade s.r.o.
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