Střechy Benda - Kukačka

Novostavby - Rekonstrukce

Tesařské práce: Veškeré krovy, dřevostavby, garáže, pergoly a různé dřevěné konstrukce,dodávka a montáž
příhradových vazníků.
Tyto konstrukce navrhujeme ve speciálním programu pro dřevostavby. Následně je vyrábíme dle
výrobních plánů, pomocí moderních technologií přímo u nás v tesárně, nebo po dohodě přímo u
zákazníka.
Používáme klasické řezivo (hranoly, fošny, prkna, latě – impregnované, neimpregnované), lepené
vrstvené hranoly BSH, KVH hranoly, DUO a TRIO lamely, dále OSB, QSB a DTD desky.
Zpracováváme i řezivo dodané zákazníkem.
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Podlahy a obklady.
Montujeme lehké plovoucí podlahy tvořené roznášecí vrstvou z nosných desek(např.OSB, QSB) a
kročejovou izolací (tvrzená minerální deska).
Dále pak masivní a vrstvené dřevěné podlahy. Měkké (smrk, borovice) a tvrdé (dub).

Obklady provádíme z palubek, nebo z hoblovaných překládaných prken, OSB desek,
cementotřískových desek a dalších materiálů.

Klempířské práce: Plechové střešní krytiny. Oplechování komínů, štítů, úžlabí, atiky atd.. Okapy, parapety,
stříšky komínů, plechové fasády.
Dodáváme a montujeme profilované tzv. taškové ,falcované, zaklapávací a trapézové krytiny,
které mohou být v celých délkách tzn. od okapu po hřeben.
Dále pak plechové tašky, šindele a šablony včetně všech doplňků (komínové lávky,sněhové
zachytávače, výlezy, atd.) a okapové systémy.
Používáme tradiční plechy pro použití na střechách (pozink, titanzinek, měď a hliník, barvené
plechy).

Pokrývačské práce: Šikmé a ploché střechy, střešní okna, světlovody.

Nabízíme montáže a dodávky betonových a pálených tašek, vláknocementových šablon
bitumenových šindelů,plastových šindelů,modifikovaných bitumenových pásů včetně
doplňků(komínové lávky, sněhové zachytávače, výlezy, atd.), střešní okna a světlovody.
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Izolace: Tepelné, protihlukové, nadstřešní izolační systémy. Pěnové izolace.
Dále dodáváme a montujeme tepelné izolace a to jak klasické (minerální či kamenná rohož), tak i nadstrešní
izolační systémy.Dodáváme stříkané izolační pěny.
.
Zajišťujeme i samostatný prodej materiálu.
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