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KIRSTONE, as., Na Truhlářce 25/1581, 18000 Praha 8,

tel. 284 683 288, 266 311 450, fax; 266 311 451

NABIÜKA
Oprava výtluků na místních komunikacích o výměře cca

150 m2 metodou ITHR, říjen 2014

Zadavatel:

Obec Psáry

Pražská 137

252 44 Psáry
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KIRSTONE, as., Na Truhlářce 25/1581, 18000 Praha 8,

tel. 284 683 288, 266 311 450, fax: 266 311 451

Představení společnosti a popis rozsahu naší
cinnosti
O nás
Společnost KiRSTONE, a.s vznikla v roce 2004 a od počátku se zabývá stavební
činnosti, zejména opravami a výstavbou komunikací. Jako svou obchodní značku pro
služby v oblasti oprav a výstavby komunikací používá název Asfalt servis.

Provádíme veškeré opravy a homogenizace silnic, komunikací, chodníků a
želozničnĺch přejezdů. Dálo zajišťujeme opravy spár v komunikacích, opravy
propadlých kanalizačních vpustí a šachet a veškeré práce při výstavbě nebo opravě
komunikací se vyskytujicĺ.

9,JSME SPEC~AUSTÉ NA OPRAVY
VÝTLUKŮ VÝMOLŮ PRO OBCE A
MESTA
Naše specializace — ITHFt — bezespárové opravy asfaltů
K provádění prací používáme speciální silniční stroje s instalovanými tepelnými
panely a pecí na asfalt a dále samostatné tepelné panely.

Stroj je určen k opravám výtluků, prasklin a jiných poruch asfaltových vozovek. Stroj
a tepelné panely ITHR jsou také používány při pokládce nových asfaltových směsí
pro plynulý přechod mezi novým a původním povrchem.
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KIRSTONE, as., Na Truhlářce 25/1581, 18000 Praha 8,
tel. 284 683 288, 266 311 450, fax: 266 311 451

K opravám a napojování se využívá metoda ITHA (Inf ra Termo Homogenizační
Renovace). Tato metoda zĺskala v roce 2009 na Stavebním veletrhu v Brně zlatou
medaili a to za ojedinělý přístup k řešení oprav asfaltových komunikací, kdy porušená
komunikace je uvedena do původního stavu. Oproti jiným technologiím metoda ITHR
je nepoměrně kvalitnější a ve svém důsledku i podstatně levnější.

Tato metoda se používá úspěšně přes 80 let ve Spojených státech, Velké Británii,
Austrálii, Německu, Maďarsku a mnoha dalších zemích.

PRACUJEME TAKÉ VŠEM~
KLAShCKÝM~ METQDAMh VČETNĚ
FRÉZOVÁNÍ, ŘEZÁNÍ ASFALTU A
POKLÁDKY FhN~ŠEREM~‘
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KIRSTONE, as., Na Truhlářce 25/1581, 18000 Praha 8,
tel. 284 683 288, 266 311 450, íax: 266 311 451

Mobilní RECYKLACE .

Dále používáme mobilní recyklátor živice vlastní konstrukce s automatickým
obohacováním směsi oživovací emulzí. Při recyklaci docházĺ k přebalení asfaltu
doplněným pojivem a tento má vlastnosti a vzhled nové balené. Tento postup má
vhodné využitĺ jak při stavbě nových silnic, tak i při opětovné pokládce asfaltu po
výkopových pracích, výstavbě povrchů chodníků, vjezdů, parkovišť či cyklistických
stezek.

Obr. Mobilní recyklátor Bagela firmy Kirstone, a.s. při práci



KIRSTONE, as., Na Truhlářce 25/1581, 18000 Praha 8,

tel. 284 683 288, 266 311 450, fax: 266 311 451

Slouží také jako výrobna asfaltu pro malé i velké rozsahy, neboť výroba asfaltu pro
jednotlivou zakázku trvá pouze cca 20 min. od jeho spuštění a to celoročně.

Postup recyklace probíhá následovně: v izolovaném ohřívacím zásobníku se materiál
nahřívá na teplotu 150 — 160°C, aniž by se asfalt spálil a tĺm znehodnotil.

Takto nahřátý materiál se v naší technologii znovu obohacuje o chybějící pojivo a je
přibližně ve stejné kvalitě jako nová živice.

Technologie, kterou používá stroj, zajišťuje zcela nový způsob opravy asfaltových
vozovek, který dává opravené vozovce nové užitné parametry.

Tím se výrazně prodlužuje životnost opravené vozovky. Použitím našeho stroje
navíc nevzniká přechodová spára, která je průvodním jevem současných oprav
a potenciálním místem pro vznik další poruchy.

Obr. Pokládka nového povrchu chodníků, Praha Chodov

:7 7
:

. .‚ 4

.-.‘ .

BJ‘, I ~:

;? ~‚*‚~



qoojd LIPSZOJ U LU8POILJO S flO)IP?PlOd JUQflÁ oqou weJ??!u!d
~)1P?INQd J??JEO op QpZOÍ?Li fl>JJUpOLJD 4DÁAOU iU?AO~o~oq~ JUODUO)I0p iUI?U!~ ad

AO~SJA yorupods Po Joe)I!unwo)I yoÁAou Ju~Ao~o~oq~ Q~Jupoqo oqeu aoe~iunwo~ op
ÍnyPs~Z wap~ ‘riis yoiu~~~so LIDAJO)ISOA ~ Apa,‘ nuÁjd OCrnZÍIBul2I aq~~jsÁ~ ~jsapeid

ad Ado~Á,‘ ‘~LJ9flU !S?WS ?AQHPJSe ?U~AOPI~~DoJ ! )~U~ OAOU M~p~p~od OWJPRAOJd
saws (LIoÁAout~se) 1!3ÁUO!A!? ~NP?I>IOd IU[OÁIS ‚2 JUDflH

T~I‘ TEE 99Z :xej ‘O~f‘ TIE 99Z tg~l ES9 t‘SZ iD~
‘g eqeJrJ 00 OSE ‘T891/SČ aD~?IL1flJ1 ~N “se ‘]NOISHI)I



KIRST0NE, as., Na Truhlářce 25/1.581, 18000 Praha 8,

tel. 284 683 288, 266 311 450, fax: 266 311 451

Používané materiály
Používáme k opravám a zhotovování oprav a dodávek komunikací nových živic
balenou směs z obaloven ČMO a jiné. Směsi ABS aslalto beton střední, ABJ -

asfalto beton jemný, OKH - obalované kamenivo hrubé, OKS - obalované kamenivo
středně hrubé, ABVH - asfalto beton velmi hrubý a různé další modifikované směsi.
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Trysková technologie oprav Patchrnatic
Touto technologií provádíme opravy výtluků, děr, konečné úpravy povrchů,
dorovnáváni poklesů vozovky, zlomených okrajů vozovky, poklesů a výtluků u
kanálových těles, odloupaných horních vrstev vozovky, dorovnání vyjetých kolejí, ale
i pro celkovou výstavbu komunikací, cyklostezek a chodníků.
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KIRSTONE as., Na Truhlářce 25/1581, 18000 Praha 8,

tel. 284 683 288, 266 311 450, fax: 266 311 451

Jedná se O výspravu komunikací studenou směsí kameniva a emulze. Pracovní
teplota emulze je do 70°C. Dmychadlo vytváří dostatečné množství vzduchu, který
slouží R vyfouknutí místa opravy a dále k unášení kameniva Od násypky až Po
vyústění z pracovního ramene. Konec pracovního ramone obsahuje zabudované
trysky, kterými se na kamenivo stříká emulze a tím se vytváří tzv. studená balená
směs a tou se postupně vyplnĺ celé opravované místo.
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OBR‘POKLÁDKA ZÁMKOVÉ DLAŽBY — 8/2012 ROZTOKy U
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tel. 284 683 288, 266 311 450, fax: 266 311 451

9/2013—12/2013 ROZTOKY U PRAHY
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KIRSTONE, a.s., Na Truhlářce 25/1581, 18000 Praha 8,

tel. 284 683 288, 266 311 450, fax: 266 311 451

Další činnosti společnosti
Provádíme výstavby a rekonstrukce polních a lesních cest. Dále se zabýváme
stavbou a opravou komunikací z penetračního makadamu.V nabídce naších prací
naleznete stavby a rekonstrukce chodníků p~jíjádky zámkové a plošné
dlažbv.Zabýváme se také opravami divokých a technologických spár. Provádíme
řezání asfaltových i betonových povrchů včetně bouracích prací. V rámci celoplošné
údržby vozovek využíváme speciální postřiky, které zvýšĺ jejich kvalitu i
životaschopnost.

„NA ZÁKLADĚ ZÍSKANÝCH VZ NYNÍ
REAUZUJEME OBDOBNÉ
ZAKÁZKY PRO MČ PRAHA ii,
OBEC SVĚTEC~ BENZhNU, a«s~ a
daIšr‘~

Tato nabídka byla vypracována dne 8.10. 2014v Praze.

KJ[RSTON E, ~

Na ževtyách 2230/~ i
180 00 Pr;(hfl~

261

lng.Jana Vojtišková, předsedEf představenstva
KIRSTONE as.
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KIRSTONE, a.s., Na Truhlářce 25/1581, 18000 Praha 8,
tel, 284 683 288, 266 311 450, fax: 266 311 451

Cenová nabídka:

1. cena bez DPH/l m2

Za provedení opravy 1 m2 metodou ITHA požadujeme 495,-Kč/m2 bez DPI-l.

Cena je konečná a obsahuje veškeré náklady potřebné ke splnění zakázky.

Předpokládaný rozsah zakázky: 150,00 ni2

Celková cena bez DPH: 74 250,-Kč

DPH 15 592,50,-Kč

Celková_cena s DPH : 89 842$Q-jšč

2. záruční podmínk‘~

Na provedené opravy poskytujeme záruku v délce 24 měsíců.

3. termín dokončení

Nástup na provedení prací bude proveden, tak aby práce byly provedeny do 7.11.2014 dle
požadavku zadavatele. Doba realizace 4 dny.

4. . platební podrnínkvj

Splatnost faktury je stanovena do 14 ti dnů od vystavení faktury.

V Praze dne 8.10.2014
Na Lcr(václi 223 W,itr

Vojtíšková Jana
předsedkyně představenstva

KIRSTONE a.s.


