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Stavět na zkušenostech se vyplácí
Důležitým předpokladem pro provádění kompletních rekonstruk-
cí, zejména zateplení obvodových plášťů je výběr kvalitních výrobků, 
materiálů a správně odvedených stavebních prací.  Garancí požado-
vané materiálové kvality je certifikovaný kontaktní zateplovací systém, 
mezinárodně označovaný zkratkou ETICS (external thermal insulation 
composite system). Jedná se o produkt složený z jednotlivých na sebe 
navazujících prvků.  Takovýto výrobek lze zakoupit v jedné sestavě 
u jednoho dodavatele. 

Kvalitní zateplovací systém ovšem není zárukou provedení bezchybné 
rekonstrukce.  Pro realizaci je nezbytné teoretické i praktické zaškole-

ní pracovníků, kteří budou tento materiál a prvky aplikovat. Ne úplně 
každá stavební společnost má odpovídající certifikace, sehraný manage-
ment a proškolené pracovníky s dlouholetými zkušenostmi. Mnohaleté 
záruky (např. záruka na zateplení fasád 8-10 let) nabízejí společnosti, 
které svým působením na trhu nedosahují ani z poloviny nabízených 
záručních podmínek. Výběrem vhodné realizační společnosti se tak vy-
hnete riziku, že se při uplatňování reklamace po několika letech budete 
mít na koho obrátit.

Výběr realizační společnosti je tedy zásadní krok a v žádném případě by 
neměla být uvažována pouze cena, ale i o mnoho dalších kvalifikačních 
aspektů, které by vybraná stavební společnost měla splnit.

Stavební společnost BELSTAV CZ, s.r.o. je na trhu 14 let a za dobu své 
existence realizovala stovky rekonstrukcí, z nichž řada vždy bojovala 
o prvenství v mnohých renomovaných stavebních soutěžích. Jedná se 
o společnost, která svými zkušenostmi a kvalitou provedených prací 
patří mezi špičku ve svém oboru.

BELSTAV CZ, s.r.o. není pouze realizační společností v rámci rekon-
strukcí, ale může být i Vaším partnerem od přípravy projektu až po 
otázku financování. Vzhledem k dlouholetým zkušenostem a praxi 
svým klientům nabízí pomoc při posouzení technického stavu objektu 
a návrhu vhodného řešení. V otázce financování Vám poradí a zodpoví 
dotazy spojené s výběrem bankovního ústavu či dotačního programu 
Panel + 2013.
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