
Spolo!nos" TEBAU, spol. s r.o. pôsobí na slovenskom
trhu u# od roku 1993 a do povedomia svojich zá-
kazníkov sa dostala nie len kvalitn$m sortimentom,
ale aj bezkonkuren!n$mi slu#bami. Na rozdiel od
ve%k$ch f iriem, kde proces obstarania debniacich a le-
&enárskych systémom prebieha zlo#itej&ie, TEBAU bez
problémov vybaví ka#dého zákazníka - r$chlo, kom-
plexne a za vynikajúce ceny. 'o v&etko poskytuje
TEBAU k debneniu a le&eniu? 

Plánovanie
Plánovanie nasadenia debnenia a le!enia pri ve"k#ch projektoch

nie je jednoduch# proces. TEBAU pomáha svojim zákazníkom pláno-
vacím softvérom H-CAD, ktorého modulárna !truktúra sa prispôsobí
akejko"vek situácii a podmienkam. Na základe dodan#ch pôdorysov a
rozmerov fasády sa pomocou programu vyhotovia klada$ské plány,
ur$í sa presné mno%stvo materiálu a dodá zákazníkovi zoznam
v!etk#ch nevyhnutn#ch komponentov.

Pomoc pri spracovaní projektu stavby
Ka%d# ve"k# projekt si vy%aduje efektívnu koordináciu v!etk#ch

profesií. Na po%iadanie zabezpe$í TEBAU pomoc v procese v#voja
projektu, pod"a navrhovan#ch kon!trukcií odporu$í, ak#m spôso-
bom je mo%né ich zhotovi& a s ak#m debnením. Následne zhotoví

plány cyklov a poskytne kvalifikovaného a skúseného koordinátora
debnenia. V rámci projektu statiky navrhne nevyhnutn# spotrebn#
materiál. Na navrhovanie tepelno-izola$n#ch prvkov na preru!enie
tepeln#ch mostov pou%íva firma softvér Isopro Design, ktor# aj pos-
kytuje na po%iadanie. 

Doprava a! na stavbu
Spolo$nos& TEBAU zabezpe$uje dopravu materiálu na stav-

bu. Ak ide o men!ie stavby a rodinné domy, v priebehu jedného

d'a, pri ve"k#ch projektoch do jedného t#%d'a. V centrálnych
skladoch sa tovar zhroma%dí, nalo%í a vyexpeduje na akéko"vek
po%adované miesto. V%dy sa materiál prepravuje bezpe$ne a na$as.

"istenie a údr!ba 
Spolo$nos& TEBAU $istí pou%ité debnenie a le!enie profesio-

nálne a ekologicky pomocou !pecializovanej techniky. V prípade
potreby sa opravia alebo vymenia po!kodené sú$asti. Pracovná %ivot-
nos& pravidelne udr%iavaného debnenia je v#razne dlh!ia, tak%e sa
!etrí materiál a %ivotné prostredie. 

Semináre a #kolenia
TEBAU má záujem na tom, aby sa v!etky systémy vyu%ívali efek-

tívne a bez ch#b. Pre svojich zákazníkov a ich pracovníkov pripravuje
semináre, teoretické  a praktické !kolenia. Sú ur$ené pre projekto-
v#ch mana%érov, obchodníkov, majstrov, in# personál a !tudentov.
Semináre a !kolenia  sa „!ijú na mieru“ a prispôsobujú vedomost-
n#m a informa$n#m potrebám zú$astnen#ch.

Odporu$í realiza$nú firmu
Na základe po%iadaviek zákazníka a rozsahu stavby odporu$í

TEBAU realiza$nú firmu, s ktorou spolupracuje a ktorá je vy!kolená
na dodávané systémy.

Odborné poradenstvo 
Kvalifikovaní pracovníci, obchodní reprezentanti a technici na

v!etk#ch troch prevádzkach firmy – v Bratislave, Su$anoch a Ko!i-
ciach, ka%dému zákazníkovi poskytnú komplexné poradenstvo bez
oh"adu na to, $i ide o ve"k# projekt alebo rodinn# dom. Poradi&,
navrhnú& a poskytnú& v!etok potrebn# materiál je základom filozofie
firmy TEBAU – v!etko pod jednou strechou.

Záru$n% a pozáru$n% servis vibra$nej techniky
Okrem debniacich a le!enárskych systémov dodáva TEBAU aj

vibra$nú a hladiacu techniku na liate betóny. Na v!etky zakúpené
stroje poskytuje TEBAU záru$n# a pozáru$n# servis. V rámci
záru$nej doby zákazník neplatí za prenájom náhradného zariadenia.

Viac na www.tebau.sk.
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Komplexné slu!by
pod jednou strechou

od TEBAU


