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Příčiny poruch staveb a jejich 
řešení firmou Saron statika s.r.o.

Nedílnou součástí prezentace je slovní výklad. Bez tohoto výkladu není možné prezentaci správně použít a nelze ručit za chyby vzniklé v 
důsledku chybné interpretace uvedených informací.
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 Zkušenosti a přímočaré jednání
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Osvědčené technologie

Helikální výztuže
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Lana monostrand

Mikropiloty Torkret



Ischebeck Titan

Mikropiloty
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Torkret – rubová skořepina
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Kombinace - lana monostrand
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+ torkret + helikální výztuže



Kombinace – torkret + mikropiloty
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Reference - kostel sv. Petra z Alkantary, Karviná
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Reference - kostel Lysovice
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Reference – zámek Diváky
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Reference – katedrála Božského spasitele v Ostravě
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www.atlasceska.cz



Děkujeme za pozornost
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