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REALIZACE ŽELEZOBETONOVÝCH STAVEB

V průběhu několika posledních let významně vzrostla poptávka po
nejrůznějších typech železobetonových staveb. Hlavním důvodem
tohoto trendu je skutečnost, že železobeton vykazuje jakožto materiál
specifické vlastnosti, které jej činí pro mnoho druhů staveb vlastně
nenahraditelným.  Připočteme-li k tomuto faktu obrovský výzkumný
a technologický rozvoj, díky němuž lze vlastnosti betonu vždy náležitě vyladit pro každou konkrétní stavbu a vhodně jej aplikovat, je zcela
zřejmé, že železobetonové stavby mají před sebou i nadále velkou
budoucnost.
Pro společnost Omega – Teplotechna Praha a.s. se realizace
nejrůznějších typů železobetonových staveb stala jedním
z nosných bodů jejího výrobního programu.
Při stavbě železobetonových staveb navrhujeme nejvhodnější konstrukční řešení, technologie a betonové směsi tak, aby finální stavba
splňovala všechna požadovaná kritéria kladená na kvalitní dílo, vykazovala dlouhou trvanlivost a měla náležitý estetický vzhled.
Důležitou součástí práce při výstavbě jakéhokoli betonového objektu
je spolupráce s odborníky z řad výrobců a dodavatelů stavebních
materiálů, z Kloknerova ústavu ČVUT, VUT Brno, Ředitelství silnic a
dálnic a dalších institucí.
Preferujeme spolupráci s investory od počátku vzniku projektu přes
jeho další vývoj až po konečnou realizaci. Máme ověřené, že právě
takový postup napomáhá k tomu, aby výsledná betonová stavba byla
provedena v maximální možné kvalitě.

REINFORCED CONCRETE CONSTRUCTIONS
The demand for reinforced concrete construction in recent years has risen rapidly
and continues to peak. Technological advances in the quality of building materials have made reinforced concrete irreplaceable for many types of constructions.
Given the high number of large scale projected works in Central Europe for the
coming decade, it’s clear that there is a promising future for reinforced concrete
constructions.
Reinforced concrete constructions are the speciality Omega – Teplotechna Praha a.s.
Omega-Teplotechna Praha a.s. always tries to find the optimum building
solution, technology and concrete mixes to best realize demands concerning quality, service life and aesthetics.
Whenever we work on reinforced concrete constructions, we insist on cooperation with experts of building material producers and suppliers as well as experts
from Klokner’s Institute for Building – Construction materials at Czech Technical
University Prague, the Technical University in Brno, and the Head Office of Roads
and Highways (“Ředitelství silnic a dálnic”).
We cooperate with our investors from start to finish. Our experiences confirm that
the cooperative approach helps to reach the highest quality of concrete construction possible.
The originating branch of activity for company Omega – Teplotechna Praha a.s.
is the construction, maintenance, repair, reconstruction and deconstruction of tall
industrial chimneys. Our resume describes a long history of building reinforced
concrete chimneys and other tall industrial constructions (like towers, silos, and
bridges).
REALIZATION OF REINFORCED CONCRETE CONSTRUCTIONS BY
SLIPFORM METHOD
Omega – Teplotechna Praha a.s.’s customers most requested building technique is
the slipform method. The slip form construction method is accomplished by a start
to finish, uninterrupted process of layering reinforced concrete. This technique insures a uniform durability and strength incomparable in quality. The 24 hour work
schedule employed also reduces labour time, power usage, and a long list of other
expenses resulting in a significant and proven lower cost of the completed project.
Omega – Teplotechna Praha a.s. utilizes the slipform method for the construction of
bridge pillars, chimneys, silos, tank towers and other reinforced cement structures.
OTHER REINFORCED CONCRETE CONSTRUCTIONS
Omega – Teplotechna Praha a.s. realizes new reinforced concred constructions for
example in branches of traffic constructions, water supply and canalization, for
industry of cement and lime, for chemical industry and civil sektor.

CERTIFIKÁT ČSN EN ISO 9001:2009
Omega – Teplotechna Praha a.s. je držitelem Certifikátu jakosti
podle ČSN EN ISO 9001:2009.
Tradiční náplní společnosti Omega – Teplotechna Praha a.s. je výstavba,
údržba, opravy a revize vysokých průmyslových komínů. Po dobu své
existence postavila řadu železobetonových komínů i dalších výškových
objektů (věže, sila, speciální stavby
apod). Právě realizace těchto staveb,
které kladou mimořádné nároky na kvalitu práce ve složitých pracovních podmínkách, dala pracovníkům společnosti Omega – Teplotechna Praha a. s.
mimořádně dobrý základ pro stavby
betonových konstrukcí nejrůznějších
typů.
Realizujeme široké spektrum staveb
rozmanitého určení pro řadu renomovaných investorů.

ŽELEZOBETONOVÉ STAVBY PROVÁDĚNÉ METODOU POSUVNÉHO BEDNĚNÍ

Společnost Omega – Teplotechna Praha a.s. je velmi žádaným partnerem pro realizace výškových staveb metodou posuvného bednění. Tato
progresivní metoda umožňující provádět nepřetržitou betonáž poskytuje
ve srovnání se standardními postupy betonáže značnou úsporu doby
realizace díla a minimalizaci nákladů na výstavbu při záruce vysoké
kvality finálního díla.
Touto metodou realizuje Omega – Teplotechna Praha a.s. výstavbu
mostních pilířů, věží, sil, komínů, vodojemů apod.

DALŠÍ ŽELEZOBETONOVÉ
STAVBY
Omega – Teplotechna Praha a. s. realizuje stavby nových železobetonových konstrukcí například v oblasti
dopravních staveb, vodárenství, pro průmysl výroby cementu a vápna, pro chemický průmysl i občanský sektor.
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V ÝBĚR Z REFERENČNÍCH LISTŮ
Metrostav a.s.

Výstavba administrativě provozního objektu Autoplachty Praha

Sefimota a.s.

Rekonstrukce ČOV Příbram

Berger Bohemia a.s.

Železobetonová stěna – Betonárka Homole

Berger Bohemia a.s.

Provedení betonové plochy – Betonárka Homole

Berger Bohemia a.s.

Svislé železobetonové konstrukce – DOC České Budějovice

Berger Bohemia a.s.

Železobetonové konstrukce – CITY Tower Praha

Metrostav a.s.

Železobetonové konstrukce – Únikový východ Tunel Březno

Berger Bohemia a.s.

Betonářské práce – CITY Tower Praha

Veskom spol. s r.o.

Administr. výrobní areál – Školící středisko

Slavex Industrial Filters s r.o.

Výstavba absorberu CHEMES a.s. Humenné, SK

3D H.Interiér, s r.o.

Základy, monolity – Bazén Praha 5 – Chuchle

Metrostav a.s., divize 5

Realizace železobetonového spojovacího schodiště – PAČR

Berger Bohemia a.s.

Železobetonové konstrukce – KS Katalog-Servis s r.o.

Toffin s r.o.

2 železobetonové šachty a opěrka – Poříčí nad Sázavou

Speciální stavby Most spol. s r.o.

Železobetonové konstrukce – Stavební práce H + H ČR – Kopisty

Petr Procházka – Pneuservis

Železobetonové konstrukce

RAVEL spol. s r.o.

Železobetonové konstrukce ČOV

RAVEL spol. s r.o.

Dodávka železobetonové konstrukce – ČOV Podbořany

Metrostav a.s. divize 8

Výstavba 2 výtahových věží 140 m v el. Ledvice

Metrostav a.s. divize 8

Dostavba areálu HVM Plasma, Jinonice

Petr Procházka – Pneuservis

Železobetonové konstrukce

EnviTec Biogas Central Europe s r.o.

Betonáž desek – Jarošovice

Speciální stavby Most spol. s r.o.

Železobetonové konstrukce kompostárny – Chotějovice
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