
Nabídka na opravy místních
komunikací

pro

ObecPsáry

KIRSTONE, a.s., Na žertvách 44, 18000 Praha 8, tel. 284 683 288, 266 311 450,
fax: 266 311 451



Představení společnosti
o nás
Společnost
KIRSTONE, a.s vznikla v roce 2004 a od počátku se zabývá stavební činností, 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 železničních
přejezdů. Dále zajišťujeme opravy spár v komunikacích, opravy propadlých kanalizačních
vpustí a šachet a veškeré práce při výstavbě nebo opravě komunikací se vyskytující.

„JSME SPECIALISTÉ NA OPRAVY VÝTLUKŮ A
VÝMOLŮ PRO OBCE, MĚSTA A MĚSTYSY“

Naše specializace — ITHR — 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.

K opravám a napojování se využívá metoda ITHR (lnfra Termo Homogenizační Renovace).
Tato metoda získala 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 technologiíňi metoda ITI-IR je nepoměrně kvalitnější a ve svém
důsledku i podstatně levnější.
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Za provedení opravy 1 m2 metodou ITHR požadujeme 450,O0,-Kč1m2 bez DPH,

ti. 544,50,-Kč1m2 s DPH.

jednotková

lokalita popis výměr mj. cena cena bez DPH

~‘ Opravy výtluků a překopů asfaltových~ vozovek ITHR technologií 120 m2 450,00 Kč 54 000,00 Kč

Cena bez DPH 54 000,00 Kč
DPH 11 340,00 Kč
Cena vč. DPH 65 340,00 Kč

Záruka provedených oprav: 36 měsíců

Termín zahájení oprav: 1.11.2015

Výtluky o výměře 120 m2 jsme schopni opravit během 3 pracovnĺch dní.

Nabídku vypracoval: Karel Horák

Dne: 8.10.2015

Tel.: 605 575 549

Email: obchod~asfaItservis.cZ

Těšíme se na naší

Tým

spolupráci.
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