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Bytové domy Mazanka (Praha)

Bytový dům Školská (Karviná)

Bytový dům Sušilova (Vsetín)

Bytový dům U Trojáku (Zlín)

Bytové domy Hvězdárna (J. Hradec)

NAŠE SLUŽBY V OBLASTI
BYTOVÝCH DOMŮ

• Zaměření stávajícího stavu střechy
• Posouzení tepelných ztrát střešní 

konstrukcí
• Návrh nové skladby střechy dle 

platných norem
• Zpracování cenové nabídky 

rekonstrukce
• Provedení rekonstrukce v nejvyšší 

kvalitě

VYŘÍZENÍ DOTACE 
NA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ 
NÁROČNOSTI BYTOVÝCH DOMŮ 

• Příprava, administrace žádosti
• Vypracování projektové dokumentace, 

energetického hodnocení
• Zpracování položkového rozpočtu
• Vyřízení stavebního povolení
• Dokladování realizace
• Závěrečné vyhodnocení pro výplatu 

dotace

NABÍDKA PRO BYTOVÁ DRUŽSTVA 

A PRO SDRUŽENÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK
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Bytový dům Matějkova (Praha)

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

Již více než 20 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.  Pracovníci 
společnosti poskytují zákazníkovi kompletní servis —  od poradenství přes 
zpracování dokumentace až po samotnou realizaci. Tímto způsobem bylo 
realizováno už více než 1500 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

NABÍDKA PRO BYTOVÁ DRUŽSTVA 

A PRO SDRUŽENÍ VLASTNÍKŮ BYTOVÝCH JEDNOTEK

Bytové domy Hostivař (Praha)

Bytový dům U Hřiště (Vsetín)

Bytový dům Cimala (Val. Meziříčí)

Bytový dům Průkopnická (Ostrava)


