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Představení firmy
Dobrý den,
jmenuji se Karel Komers a
chtěl bych Vám představit firmu

RESKOM s.r.o.

Jednou z našich specializací
jsou zámečnické práce a to v
širokém záběru. Znamená to, že
se na nás můžete obrátit se
zámkem, který nejde odemknout,
se starým zámkem, který chcete
renovovat, s výrobou kovového
plotu, mříží…vlastně mne
nenapadá, s čím se na nás obrátit
nemůžete…
RESKOM s.r.o. je dynamická
expandující společnost, která
více než deset let působí nejen na
Mladoboleslavsku, ale celém
Středočeském kraji. Za své
rozšiřování vděčí především
mnoha spokojeným zákazníkům,
kterým se snaží poskytovat ty
nejlepší služby.
Naše aktivity – služby se ale během deseti let existence firmy značně rozrostly,
najdete je na následujících stránkách.
Od svého založení v roce 1998 a reformaci v roce 2013 na RESKOM s.r.o. jsme ušli
velký kus cesty, zdokonalili své řemeslo a naučili se mnoho nového.
Široká nabídka výrobních možností a finálních kovovýrobků firmu disponuje k
dodávkám zakázek a produktů pro potřeby
průmyslu, zemědělství, stavebnictví, dopravy a
mnoha dalších odvětví výroby, obchodu a služeb.
Zákazníky firmy RESKOM s.r.o. jsou velké
podniky i drobné provozy a domácnosti.
Rozmanitost a kvalita dodávek a realizací se opírají
o technicky i řemeslně plně zabezpečené zázemí.
Po realizaci zakázky se zeptáme, jak jste byli s
naší prací spokojeni. Za firmu RESKOM s.r.o.
nehovoří „jen“ výše uvedená slova, hovoří za ni
dobře odvedená práce, například ve firmě Proseat
MB s.r.o., GRUPO ANTOLIN s.r.o. a další. Staňte

se i Vy našimi zákazníky, spolupracujte s tradicí
prověřenými odborníky.

Zámečnictví, inženýring,
konstrukce dle výkresů

Naše společnost RESKOM s.r.o. se zabývá kompletními
zámečnickými službami od otevírání zabouchnutých
dveří po kompletní přestavbu a inovaci zámkových
systémů. Pomůžeme Vám ve všech situacích 24 hodin
denně.
Profesionalita, rychlost, spolehlivost, ceny odpovídající
kvalitě naší práce. To je firma RESKOM s.r.o..
Poskytneme firmám, i soukromým osobám také
kovovýrobu a montáž vrat a vratových dílů, pojízdných
bran i na motorické
ovládání, schůdků,
schodišť, zábradlí,
mříží do oken a
dveří,
bezpečnostních
výplní, dvířek,
dveří, regálů,
poliček, stojanů,
držáků, stříšek,
ocelových
konstrukcí, plotů,
zátaras, palet, kontejnerů, čekáren, laviček,
ramp, zastřešení, vývěsních skříní, pracovního
nábytku, přístřešků, dopravníků, servis hasících
přístrojů a mnoho jiného. Na přání klientů
poskytujeme i finální montáž.
Rozmanitost a kvalita dodávek a realizací se
opírají o technicky i řemeslně plně zabezpečené
zázemí. Podmínkou operativnosti a všestrannosti
nabídky zámečnických prací a kovovýroby je
kvalitní a spolehlivé vybavení výrobních
hal a dílen firmy RESKOM s.r.o.:
tabulové nůžky, ohýbačky plechů,
pákové nůžky, pásové pily, obráběčka,
bodovačka, svářečky CO2, ruční plazma.
Prostor haly umožňuje montáže
rozměrných celků i vjezd přepravních
prostředků od vysokozdvižného vozíku
až po kamion.
Nemusíte Vy za námi, My přijedeme k
Vám! Stačí zavolat, napsat a my Vás
budeme obratem kontaktovat.

S ádro vé o mítky, zatep lení
a anhydrito vé p o dlahy

Firma Reskom s.r.o. se specializuje na provedení
jednovrstvých nebo dvouvrstvých strojních omítek,
fasád a zateplení rodinných a bytových domů.
Při realizaci prací používáme výhradně kvalitní
certifikované materiály, které jsou ověřeny
výrobcem pro nejvyšší kvalitu.
Naší specializací jsou strojní i ruční sádrové
omítky, lité anhydritové podlahy a zateplení
objektů.
A jaké jsou výhody sádrové omítky? Bude vám
regulovat vlhkost vzduchu a sníží množství
alergenů, dosáhnete s ní velmi hladkého a rovného
povrchu, omítku budete mít bez trhlin i při větších tloušťkách.
Kvalitně zateplený dům vám zase dokáže uspořit náklady na vytápění až o 40% ročně.
Díky zateplení fasády nedochází k úniku tepla, to zůstává uvnitř domu. Vzhledem k
tomu, že tato procentuální úspora je
trvalá, dokáže vám ušetřit několik desítek
tisíc ročně. Vezměte také v potaz, že
zdražování plynu a elektřiny se výše
zmíněná úspora o to více promítne v
dalších letech.
V tomto oboru má firma Reskom s.r.o.
zkušenosti. I přesto se ale neustále
vzděláváme a pracujeme s
nejmodernějšími a kvalitními materiály.
To vše proto, abychom pro vás, naše
zákazníky, zabezpečili to nejlepší a
nejkvalitnější na trhu.
Materiály, se kterými pracujeme, jsou ekologické,
šetrné k životnímu prostředí a zdravotně nezávadné.
Našim cílem je spokojený zákazník, proto se
snažíme vždy odvádět kvalitní práci za přijatelné
ceny. Solidní jednání je u nás naprostou
samozřejmostí.
Zdarma přijedeme na vaši stavbu, prohlédneme,
proměříme, poradíme a vypracujeme cenovou
nabídku. Naše firma si zakládá na osobním a
individuálním přístupu k zákazníkovi a kvalitních a
profesionálních službách. Bude nám potěšením,
pokud se i vy stanete našimi spokojenými zákazníky.

Kompletní stavební činnost

Máte pozemek a na něm si
představujete vysněný dům? Máte
dům, který volá po nové fasádě?
Nebaví Vás zablácená zahrada a
toužíte po zámkové dlažbě? Vaše sny
se mohou stát skutečností a stačí vážně
tak málo, stačí nás pouze kontaktovat.
Firma RESKOM s.r.o. Vám totiž
nabízí kompletní stavební činnost.
Zajistíme stavby rodinných domů na
klíč, rekonstrukce objektů,
rekonstrukce bytů, opravy a renovace
fasád a další stavební činnost.
Zajistíme instalatérské, topenářské,
malířské, natěračské a

sádrokartonářské práce, zemní práce,
zajišťujeme dopravu.
Ve spolupráci s projekční kanceláří
jsme schopni připravit projektovou
dokumentaci, opatřit ji veškerými
formálními náležitostmi a připravit
podklady pro následné stavební
řízení.
Není ale pro nás, pro firmu
RESKOM s.r.o., ani problém,
upravit terén pro stavby a v okolí
staveb a přípravné práce pro stavby,
zejména zemní práce, terénní úpravy
prováděné v souvislosti se stavební
činností, výkopové práce, terénní
úpravy pozemků, vybudování
pozemních, příjezdových a provozních komunikací a podobně.
Cizí nám ale nejsou ani další stavební
činnosti, jako jsou dlaždičské práce,
zhotovování dlažeb příjezdových
komunikací, šamotářské práce, včetně
provádění okolních vyzdívek, vložkování
komínů a jiná obdobná činnost. Provádíme
také lešenářské práce (montáže a demontáže
lešení a pracovních plošin). Činnosti
spojené s prováděním bouracích prací a
úklidových prací na stavbách.
Obraťte se na firmu RESKOM s.r.o. a
slovo spokojenost se pro Vás stane, v
souvislosti s naší firmou, samozřejmostí.

Reno vac e lus trů a p ředmětů
z b arevnýc h ko vů
Svěřte cenné starožitnosti profesionálům.
Firma RESKOM s.r.o. dokáže vytvořit ze
starého nové.
Pokud patříte mezi milovníky starožitností,
historicky cenných a ojedinělých předmětů a
věcí, které ve Vás vyvolávají vzpomínky,
nebo se s nimi nedokážete z jakéhokoli jiného
důvodu rozloučit, obraťte se s důvěrou na
nás, na firmu RESKOM s.r.o.
Můžete nám oponovat, že na takovou
činnost stačí
leštidlo,
tekutý písek,
nebo jiný
čistící
prostředek.
Pak nám ale
dovolte
oponovat
také. Záleží totiž na mnohých aspektech, které nás
dovedou ke správnému rozhodnutí. Bez odborné
znalosti, mohou být totiž Vaše pokusy jen sázkou do
loterie a hlavně nenávratně zničené.
Pro příklad: „Mosazný lustr nemá v oblibě mokrý
hadr. Jde o předmět - materiál, jehož znovuoživení
vyžaduje odborné zkušenosti. Je velmi důležité, jaké se
zvolí čistící prostředky a způsob renovace. Pokud Vám
na věci opravdu záleží, nevyplatí se, pouštět se do
renovace na vlastní pěst,“ uvádí majitel firmy RESKOM s.r.o. Karel Komers.
Co od firmy RESKOM s.r.o. tedy můžete čekat? Renovace kovů, broušení kovů,
čištění kovů, čištění nerezu, leštění nerezu, čištění kovového zábradlí, čištění hliníku,
čištění kovových profilů, čištění kovových
konstrukcí, čištění a odstranění rzi z kovů,
odstranění mastnoty z nerezu a kovů,
odstranění zašlé špíny a usazenin z povrchu
kovů, čištění, impregnace kovů, anti-korozní
úprava kovů, anti-korozní nátěry kovů.
Námi používané metody jsou prováděny
prostřednictvím vysoce kvalitních a účinných
strojů včetně profesionálních renomovaných
čistících a impregnačních přípravků. Naši
zaměstnanci jsou opravdovými odborníky.

