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HYDROIZOLACE STĚRKOVÝMI SYSTÉMY
střechy balkony terasy úžlabí přetěsnění spojů

KIEKERT-CS a.s. Přelouč 2021

Moravia Lacto a.s. Jihlava 2012 Teplárna Náchod 2011 Teplárna Liberec, a.s. 2009

Celkem 5177 m² střech pro Kiekert



Izolace střechy na hale pro demontáž 
ručních granátů se sice povedla, ale celou 
svoji životnost nevydržela. Po nehodě 
uletěla střecha i s naší hydroizolací :-(

7000 m² střech v Poličce

Pražská teplárenská a.s. 2010

Poličské strojírny a.s. 2006, 2007

požadavek zákazníka: aplikace hydroizolačního 
stěrkového systému bez použití plamene (sklady
střelného prachu, munice, TNT)

 DAKO-CZ, a.s. Třemošnice 2019



ALFA SPECTRUM CV, a.s. Chomutov 2021

celkem 8000 m²střech v DAKO

Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. 2013

Crystal BOHEMIA, a.s. Světlá nad Sázavou 2015

i takto zdegradovanou PVC folii dokážeme 

jednoduše a kvalitně opravit

Chotěbořské strojírny 2021

Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. 2014

 DAKO-CZ, a.s. Třemošnice 2021



původně bitumenové pásy

s břidličným posypem

Střecha bytového domu, Praha 2022



 Philip Morris ČR a.s.
Kutná Hora 2021

 DAKO-CZ, a.s. Třemošnice 2019  ZŠ Moravany 2022
renovace světlíků

 Hügli Food, s.r.o. Zásmuky 2022

AMETEK Elektromotory, s.r.o.
Náchod 2019, renovace detailů



ANTIKOROZNÍ NÁTĚRY

ČEZ Energo, s.r.o. Zruč nad Sázavou 2014Botanická zahrada Trója 2006

Sportoviště města Hlinsko 2013,2022

nátěr venkovní konstrukce plaveckého 
bazénu,  v roce 2022 obnovení nátěru

ošetření 12 000 bm teplovodního potrubí ve 
šlechtitelském skleníku antikorozním 
nátěrem v časovém úseku jednoho měsíce

aplikace antikorozního nátěru s tepelnou odolností 105 °C na 
teplovodním potrubí v Baťových kanálech

1700 bm potrubí



Nátěry vysílačů pro České Radiokomunikace a.s.

 Ounuz 2015 Lenora 2014

 Železná Ruda 2015

Jiřetín pod 
Jedlovou 

horou 
2013

Planá u Mariánských 
lázní 2014

 Jedlová hora
2013-2014

2950 m²výška 85 m

Střecha na rodinném 
domě 2014

Loštické tvarůžky 2015
 nátěr stěn a stropu

Kladno 2012Sladovny Soufflet Znojmo 
- strojovna 2020



BETONY, SANACE, INJEKTÁŽE, TORKRETOVÁNÍ

Sanace betonové patky vysílače Rudný 2015 Sanace želežničního mostu Havlíčkův Brod 2016

Natura Food Additives a.s. Hamry 2014
zhotovení drátkobetonové podlahy skladu, 970 m²



Správa železnic 2019
sanace železničního mostu Radňovice

Rybník Žabonosy 2015
sanace a torkretování hráze rybníka

před aplikací

torkret



Rybník Hořany  2021 - torkretování

Rybník Žabonosy 2015 - torkretování 
hráze rybníka Sanace mostu Dobronín, Kamenná - 2020

Hlinsko 2021 - spárování kamenných nábřežních stěn (řeka Chrudimka)



 BAZÉNY A JEZÍRKA
Jezírko České 

Budějovice 
2020

Aquapalace Praha Čestlice 2019



 Aquacolors Poreč
 Chorvatsko 2016

výměra 7500 m²



1600 m²

 PRŮMYSLOVÉ PODLAHY
polyuretanovéepoxidové s protiskluzem antistatické

paropropustné chemicky odolné

KIEKERT-CS, a.s. Přelouč 2012 Dřevojas Svitavy 2013

Protichemická podlaha
v pivovaru Klášterec nad Ohří 
2012

Česká národní banka 2012 antistatická podlaha v ČNB 2012



Soukromá garáž Hlinsko 2014

prosyp barevnými 

chipsy

Moravia Lacto a.s. Jihlava 2013

Stratos Auto, spol. s.r.o.
Hradec Králové 2013



Služby města Jihlavy s.r.o. 2014

 Sladovny Soufflet ČR, a.s. 
Nymburk 2013

 mokrý potravinářský provoz

Keihin Thermal Technology 
Czech, s.r.o. Kladno 2012

 GCE s.r.o. Chotěboř 2014



 Megatech Industries s.r.o. Hlinsko 2015

Prominent Systems s.r.o. Blovice 2016

2500 m²

1030 m²

+ dopravní značení



Karlovina Pardubice 2018

KIEKERT-CS, a.s. Přelouč 2015

1350 m²

KIEKERT-CS, a.s. Přelouč 2015



 Maersk Czech Republic s.r.o. Kladno 2022

provedení dopravního 

značení v délce 440 bm 

za 8 hodin

 Správa nemovitostí města Znojma 2022

hydroizolační nátěr 

parkovací plochy pro 

zatížení do 3,5 t



 DESIGNOVÉ PODLAHY



TERASY, BALKONY, KAMENNÉ KOBERCE

 Velká Střítež

Balkony Hlinsko  Sendražice

 Bojanov

 Horní Bradlo



 Křemenice  Polička

 Orel u Chrudimi



 Hamzova léčebna Luže 2012

 Renovace balkonů Trutnov 2018

Jestřabice 2013
transparentní hydroizolace protékající terasy

 Papšíkov 2022



FASÁDY

KARA Hlinsko
imitace cihlového zdiva



INDUSTRY

ČOV Veolia Pardubice 2008
ošetření neutralizačních nádob na kyseliny a ostatní 
odpadní produkty antikorozní a chemicky odolnou 
nátěrovou hmotou (včetně přilehlé konstrukce)

Radiokomunikační věž Jedlák 2014
antikorozní nátěr podzemní nádrže na naftu

MICO Třebíč 2007
povrstvení čel trubkovnice keramikou 
a nátěr trubkovnice

 Elektrárna Chvaletice 2009
ošetření vnitřního pláště nádrže 

s kyselinou chlorovodíkovou

 Elektrárna Dalešice 2007
aplikace keramického systému na vykavitované 
bronzové těsnící kroužky na předrozváděcích 

lopatkách turbíny

renovace 

syntetickými kovy

povrstvování 
keramickými stěrkami

nátěry odolné proti 

agresivním chemikáliím

laminace nádrží, chladících věží



oprava vnějšího povrchu potrubí ve shybkových objektech

Pražské vodovody a 
kanalizace 2015

ZVU POTEZ a.s.
Hradec Králové 2015

povrstvení a nátěr tepelného výměníku

MND a.s. Dambořice 2014
ošetření dna 500 m³

 nádrže na ropu
 

tmelení důlkové koroze 
syntetickým kovem, laminace 

skelnou rohoží, chemicky 
odolný nátěr

Č.O.S. servis spol. s.r.o. 2022
laminace chladících věží

(Praha - Galerie Harfa, City Tower, OC Forum Ústí nad Labem, Škoda Mladá Boleslav)

 před aplikací

 po aplikaci



střechy jímky zemní izolace

PVC a TPO folie

Teplárna Náchod 2011

Kiekert-CS, a.s. Přelouč 2020

Diakonie Čáslav 2013

Rodinný dům Chrudim



Zemní izolace rodinný dům Horní Bradlo 2014

Zemní izolace rodinný dům 2011 Jímka na pitnou vodu Javorné 2021

Hamry 2022

položení PVC 
folie do koryta 

náhonu před 
aplikací 

torkretu



Když vyhovíte přání architekta a použijete 
speciální odstín pro vytvoření designové 
"skvrny" na podlaze...
...vše bylo natřeno stejnou barvou (okraj 
štětcem, zbytek válečkem), a přece byl 
výsledek pro nás všechny překvapením :-)
Pro nás ponaučení: nekývat na všechny 
požadavky, které po nás osoby bez praxe 
požadují.

A že jde vždycky všechno bez problémů? Ani náhodou...

Když nějaký šikovný zedník před Vámi vyspáduje balkon obráceně a Vy 
se to snažíte napravit příliš velkou vrstvou polyuretanové hydroizolační 
hmoty...a druhý den Vás přivítají bubliny  (přirozená reakce 
polyuretanu při nadměrných tloušťkách)...a jsme zase o něco chytřejší..

....nezbývá, než znovu obrousit a natřít.

Když dáte finální nátěr a myslíte si, že máte 
balkon hotový, ale pak se na něj slétne hejno 
hmyzu...

A nakonec jedna stále se opakující klasika...

...můžeme čerstvě natřenou podlahu obmotat třeba 
kilometrem výstražných pásek a označit několika nápisy 
"POZOR! Čerstvě natřeno"....stejně se můžeme druhý 
den těšit na telefonát nešťastného investora, jehož 
zaměstnanec si udělal během směny procházku...  (a 
někdy se projdou klidně tam i zpět :-) 



více než 25 let 
zkušeností

používáme pouze kvalitní 
ověřené materiály

vlastní
realizační týmy

REPROF s.r.o.
Dolní Bradlo 74

Horní Bradlo 53953
IČ: 04018354

reprof@reprof.eu
www.reprof.eu

 
Hlavní kancelář:

Dvořákovo nábřeží 1622 (1. NP), Hlinsko

Navštivte také náš e-shop www.reprof.cz
nebo kamennou prodejnu v Hlinsku na adrese Taussigova 1768, 53901:

technické
poradenství





hydroizolace střech - průmyslové podlahy - sanace a injektáže - antikorozní a chemicky odolné nátěry

www.reprof.eu
Prodej stavebních hmot, hydroizolací, barev, laků: Taussigova 1768, Hlinsko


