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ÚDRŽBA

PŘESTAVBY

REKULTIVACE

VÝŠKOVÉ PRÁCE

STAVEBNÍ PRÁCE

SPRAY RELINING

JÁDROVÉ VRTÁNÍ

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

CIŠTENÍˇˇ



O NÁS
Provádíme autonomní* vysokotlaké čištění 
dlažeb, chodníků, fasád, střech aj.

Naše firma diSpONuje NěkOlika růzNými 
TeCHNOlOGiemi ČišTěNÍ VČeTNě OdSTraNěNÍ 
ŽVýkaČek a GraffiTi. Našemu klieNTOVi je VŽdy 
dOpOruČeN TeN NejVHOdNějšÍ TeCHNOlOGiCký 
pOSTup.
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* nezávislý na přívodu elektrické energie a vody.
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ČišTěNÍ zÁmkOVÉ dlaŽBy
Je prováděno certifikovaným systémem  MOSMATIC™, který odstraňuje i silné znečištění 
ropnými produkty. 

impreGNaCe dlaŽBy
Dlouhodobá ochrana a konzervace je velmi důležitá. Pomáhá udržet vyčištěné materiály 
výrazně delší dobu.

aNTiBakTeriÁlNÍ ČišTěNÍ HOrkOu pÁrOu
Mikroskopické částečky páry odstraní i v těch nejmenších skulinách spolehlivě a účinně 
silně ulpívající nečistoty, kam nepronikne žádný kartáč či není možné použít tlak vody.
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OdTSraŇOVÁNÍ ŽVýkaČek
Efektivní a rychlé řešení pro očistu veřejných prostor specíální tryskou na odstaňování 
přilepených žvýkaček z povrchu. 
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ČišTěNÍ GraffiTi
Odstranění graffiti je prováděno vysoce účinnými metodami a stroji profesionálního čištění  
Mosmatic™ - Kränzle. 
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VySOkOTlakÉ myTÍ faSÁd, STřeCH, VýlOH a dalšÍCH pOVrCHů SySTÉmem  
mOSmaTiC™ je prOfeSiONÁlNÍ a VySOCe úČiNNÁ meTOda ekOlOGiCkÉHO 
myTÍ pOVrCHů.



refereNCe
iNTer SprÁVa BudOV s.r.o.
Nonstop havarijní služba (7 dní v týdnu 24h). 
Pravidelná údržba objektů, úpravy zeleně, 
stříhání keřů, přořezávky, zakládání zelených 
ploch.

dm drOGerie
Nonstop havarijní služba (7 dní v týdnu 24h). 
Pravidelná údržba objektů, výstavba nových 
provozoven.

pOVOdÍ OHře STÁTNÍ pOdNik
Stavby a rekonstrukce objektů. Rekultivace 
zeleně a prořezávka podél toků.

SallerOVa VýSTaVBa SpOl s.r.o.
Výstavba, rekonstrukce a pozáruční opravy 
objektů - Čechy a Morava.

rWe diSTriBuČNÍ SluŽBy s.r.o.
GO rozvodových stanic, Ústecký a Středočeský 
kraj.

ipS SkaNSka a.s.
Stavba čerpací stanice SHELL Hora svatého 
Šebestiána.

kauflaNd ČeSkÁ repuBlika v.o.s.
Nonstop havarijní služba (7 dní v týdnu 
24h). Mimozáruční opravy (stavební servis), 
remodeling objektů. 

r o n n e x . e u
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Patočkova 2386/83, Břevnov, 169 00, Praha6
Provozovna

Bezručova 4219, , 430 03, Chomutov

manager
S. J. Kuznetsov, kuznetsov@ronnex.cz, +420 601 558 578

JeDnaTeL
miroslav Husa, husa@ronnex.cz, +420 608 403 565
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