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STŘECHY A STAVBY
NA KLÍČ
Společnost H&B delta se v divizi Střechy a stavby specializuje
na dodávky a montáže střešních
konstrukcí, fasádních plášťů
a na rekonstrukci památek. Historie společnosti začíná v roce 1992
v mateřské firmě H&B Real. Z té
byla počátkem roku 2002 činnost
stavebního oddělení společnosti
převedena na dceřinou společnost
H&B delta. Převedením činnosti
na společnost H&B delta došlo
k dalšímu rozvoji firmy. Od roku
2005 provozujeme také divizi Výroba, která se zaměřuje na ohýbání
prvků z plechu, převážně na klempířské výrobky, a na lehké obvodové pláště s funkcí odvětrávaných
fasád.

Filozofií společnosti jsou tři základní principy: vysoká kvalita řemeslné práce, flexibilita k požadavkům
zákazníka a komplexnost dodávek.
Tuto filozofii v sobě nese i grafický
prvek loga společnosti symbolizující tři krovy, které jsou základem
každé střechy. Tyto krovy představují kvalitu, profesionalitu a tradici,
spolu pak vytváří dobrý základ
pro všechny realizované zakázky.
Mnohaleté zkušenosti, odbornost
zaměstnanců a certifikace společnosti H&B delta dle mezinárodních
norem ISO 9001:2008 jsou zárukou
kvality. V roce 2005 se firma přemístila do nového administrativního a výrobního centra ve Vsetíně –
Bobrkách.

Společnost H&B delta v divizi
Střechy a stavby zajišťuje práce
v profesích klempíř, pokrývač, tesař a izolatér. V této oblasti patříme
k významným firmám na českém
stavebním trhu.
Pracovníci společnosti poskytují
zákazníkovi kompletní servis —
od poradenství přes zpracování
dokumentace až po samotnou
realizaci.
H&B delta je jedním ze zakládajících členů Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů.

3
IN15036_Delta prospekt_zlom_V3.indd 3

2.9.2016 10:45:44

LIDÉ
A ŘEMESLO
Velmi dobře víme, že profesní čest
a dobré jméno lze lehce ztratit
a jen velmi těžce získat zpět. Stále
se v něm vzděláváme, rádi pronikáme i do nových oblastí a nebojíme
se ani nových výzev. Jsme hrdí na

své řemeslo a řemeslu fandíme.
Kvalitně odvedená práce je naší
prioritou. Výsledky se rádi pochlubíme. K dobrému výkonu patří i
dobré mezilidské vztahy a vzájemná důvěra mezi kolegy. Věříme, že

toto vše je dobře patrné nejen na
výsledcích naší práce, ale i na nás
samotných. Tyto kvality se snažíme
udržovat a předávat dál.
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25 LET ZKUŠENOSTÍ
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ZÁZEMÍ
SILNÉ SPOLEČNOSTI
Zárukou kvality a rychlosti je zejména stabilní tým vlastních pracovníků. Jeho základ tvoří 90 kmenových zaměstnanců, 30 působí
v divizi Střechy a stavby, 60 v divizi
Výroba. Můžeme se spolehnout
na nadstandardně vybavenou
vlastní výrobu s profesionálním
strojovým vybavením. Díky tomu

můžeme nabídnout nejen rozsáhlou klempířskou produkci Delta
System, vlastní certifikovanou
střešní krytinu, lehké obvodové
pláště Delta Design, ale i vývoj
a výrobu produktů přímo na míru
dle konkrétních zákaznických
požadavků. Při řešení náročných
požadavků klientů se můžeme

opřít i o spolupráci se sesterskými
firmami. Naší předností je nabídka
komplexního servisu. Samozřejmostí je pak certifikace společnosti dle mezinárodních norem
ISO 9001:2008. Díky tomu všemu
jsme pro zákazníky stabilní oporou.
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RODINNÉ A BYTOVÉ DOMY
Zastřešíme rodinné domky i rozsáhlé bytové domy, uděláme fasádu
anebo dům rovnou postavíme. Navrhneme a zrealizujeme novou
šikmou i plochou střechu, zrekonstruujeme tu stávající. Při rekonstrukci zaměříme stávající stav, posoudíme tepelné ztráty střešní
konstrukcí, navrhneme novou skladbu střechy dle platných norem,

zpracujeme cenovou nabídku. Rekonstrukci provedeme v nejvyšší
kvalitě. Zateplujeme a revitalizujeme střechy bytových panelových
domů, jsme profesionály v segmentu plochých fóliových a asfaltových střech. Využíváme tradiční a ověřené stavební materiály, ale
reagujeme i na moderní trendy.

»

Bytový dům Sušilova Vsetín
Bytový dům Sušilova Vsetín

» Bytový dům Šultysova (U Havířů) Kutná Hora

» Bytový dům Valašské Meziříčí
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» Bytové domy Mazanka Praha (Cena Prefa Bull of the Year 2014)

» Rodinný dům Halenkov

» Bytový dům U Trojáku Zlín
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» Bytový dům Školská Karviná

» Rodinný dům Karolinka

» Bytový dům Tomáše Fryčaje Kelč

» Bytový dům Čeladná

» Bytový dům Hradec Králové
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» Bytový dům Praha-Hostivař

» Bytový dům Průkopnická Ostrava-Zábřeh

» Rekreační objekt Horní Malá Úpa

90 KMENOVÝCH
ZAMĚSTNANCŮ

» Rodinný dům Hošťálková

» Bytový dům Rožnov pod Radhoštěm
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TECHNICKÉ A HOSPODÁŘSKÉ
OBJEKTY
Specializujeme se na všechny druhy šikmých i plochých střech,
včetně pokládky tepelné izolace. Realizujeme také kompletní stavby,
včetně přípravných a dokončovacích prací. V posledních letech
jsme provedli zastřešení i výstavbu mnoha průmyslových a hospodářských objektů, u kterých jsme čerpali z našich dlouholetých

zkušeností. Součástí naší dodávky je příprava území před stavbou
i konečné terénní úpravy okolí před předáním hotového díla. Přednostně využíváme ověřené materiály, vždy uplatňujeme i nejnovější
odborné znalosti. Samozřejmostí je pro nás i navazující servis v oblasti údržby a oprav.

» Výrobní areál ve Valašském Meziříčí

» Výrobní hala H&B delta Vsetín
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» Výrobní hala FAVEA Kopřivnice

» Sklad TSM Nový Jičín

» Administrativní budova Simex Control Vsetín

» Správní budova firmy Vráblík Prlov

» Administrativní budova SERVIS CLIMAX Vsetín
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» REO AMOS Ostrava

» Glassservice Vsetín

» Výrobna peletek Kateřinice

» MEROS Zubří

» Autosalon Audi Auto Heller Ostrava
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» Národní hřebčín Kladruby nad Labem

» KVD Hovězí

» Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm

7 AUTORIZOVANÝCH
TECHNIKŮ

» COK FARM Mikulůvka
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STAVBY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI
Nejsou pro nás překážkou ani další typy stavebních objektů. Popereme se s každou střechou. Školská zařízení, hotely, administrativní budovy, sportovní haly, apod. Za 25 let existence jsme realizovali více
než 2500 střech nejrůznějších typů a načerpali jsme řadu zkušeností,
o které se s vámi rádi podělíme. Kdykoliv se na nás můžete obrátit

s žádostí o radu nebo konzultaci. Jsme připraveni vám pomoci i v neobvyklých situacích a s nadstandardními požadavky.

» Restaurace U Vychopňů Vsetín

» Diakonie Betlém Klobouky u Brna

» Administrativní budova Luhačovice

» Sportovní hala Na Lapači Vsetín
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» Horský hotel Lanterna Velké Karlovice

» Vila Petřín Luhačovice
» Český rozhlas Ostrava

JIŽ VÍCE NEŽ 2500 STŘECH
VŠECH TYPŮ
» COOP Jednota Horní Bečva

» Fojtství Olomouc

» Vlakové nádraží Frýdlant nad Ostravicí
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HISTORICKÉ BUDOVY
Zaměřujeme se na opravy střech a fasád památkových objektů
a na veškeré stavební práce spojené s opravami památek (interiéry,
exteriéry), to vše za použití původních historických postupů, včetně
restaurátorských prací (štukatérské, kamenické, pasířské, zlacení,
vitráže, …). Využíváme svých mnohaletých znalostí a bohatých

zkušeností v oboru, a proto provádíme práci v co nejvyšší kvalitě.
Nabízíme odborné posouzení stávajícího stavu objektu a návrh
optimálního řešení, bezplatné poradenství a zpracování cenových
nabídek a zajištění projektové dokumentace včetně statického
posouzení.

» Stáje ZOO Lešná Zlín (1. a 2. místo v soutěži TONDACH PÁLENÁ STŘECHA 2015)

» Státní zámek Velké Losiny
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» Kostel Vítkov (Cena J. M. Olbricha za rok 2014-2015)

» Státní zámek Náchod

» Kostel Jelení
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» Kostel sv. Šebestiána a zvonice na Svatém kopečku v Mikulově

» Městské muzeum Valtice

» Minaret Lednice

» Zámek Kelč
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» Státní hrad Šternberk

» Detail vyskládaného volského oka

» Katolická fara ve Veselé (Zašová)

REKONSTRUOVALI JSME
3 STAVBY UNESCO

» Zámek Kinských Valašské Meziříčí
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