
SPA hotel Lanterna (Velké Karlovice)

Vila Petřín (Luhačovice)

Restaurace U Vychopňů (Vsetín)

Horský hotel Soláň (Karolinka)

Restaurace Fojtství (Olomouc)

 » Máme rozsáhlé zkušenosti s realizacemi střech, 
a to i v podhorských a horských sněhových oblastech 
v nadmořských výškách 1000 a více metrů.

 » Používáme kvalitní materiály s dlouhou životností.
 » Při návrhu skladby střechy zohledňujeme klimatické vlivy 

vnějšího prostředí a známe zásady pro návrh střech v horských 
oblastech a pro dané sněhové podmínky.

 » Eliminujeme rizika spojená s odtáváním pod silnou sněhovou 
pokrývkou a s opětovným namrzáním na okrajích střechy.

 » Ve vhodných případech doporučíme vytápění přesahů střech, 
okapových žlabů a svodů.

   T: +420 571 499 130
H & B delta, s.r.o.  F: +420 571 499 131
Bobrky 382  E: info@hbdelta.cz
755 01  Vsetín  W: www.hbdelta.cz

STŘECHY, FASÁDY A STAVBY
NA KLÍČ
PRO  HOTELY, PENZIONY, CHATY, STRAVOVACÍ 

A UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Naše služby:

 » pokrývačské práce
 » klempířské práce
 » tesařské práce
 » izolatérské práce
 » fasády
 » restaurátorské práce

 

 » odborné konzultace
 » zaměření střechy zdarma
 » projektová činnost
 » geodetické práce
 » práce architekta



   T: +420 571 499 130
H & B delta, s.r.o.  F: +420 571 499 131
Bobrky 382  E: info@hbdelta.cz
755 01  Vsetín  W: www.hbdelta.cz

 » Společnost H&B delta se specializuje na střešní konstrukce 
a pláště a zajišťuje práce v profesích tesař, klempíř, pokrývač 
a izolatér.

 » Již 25 let budujeme tradici v oborech klempířství, pokrývačství, 
tesařství, izolatérství a fasád (zejména historické fasády včetně 
restaurátorských prací). Realizujeme veškeré typy budov — 
rodinné domy, bytové domy, historické stavby, průmyslové 
objekty. Naši pracovníci poskytují zákazníkovi kompletní 
servis — od poradenství přes zpracování dokumentace až 
po samotnou realizaci. Tímto způsobem jsme realizovali už 
více než 2500 střech. H&B delta je jedním ze zakládajících 
členů Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů.

 » Od roku 2005 provozujeme také divizi ohýbání prvků 
z plechu, která se kromě klempířských výrobků specializuje 
také na lehké obvodové pláště budov (bondové, plechové 
a deskové fasády). Mnohaleté zkušenosti, odbornost více než 
80 kmenových zaměstnanců a certifikace dle ISO 9001:2008 
jsou zárukou kvality potvrzenou řadou získaných ocenění.

STŘECHY, FASÁDY A STAVBY
NA KLÍČ

Hotel Zámeček (Starý Jičín)

Hotel Duda (Frýdlant nad Ostravicí)

Horský hotel Horal Velké Karlovice

KAM (Malenovice)


