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Filozofií společnosti H & B delta se stala tvorba 
prostoru pro spolupráci se zákazníky, zaměstnanci 
a spolupracovníky Tento prostor definují tři dimenze: 
Důvěra, Dělba, Disciplína.

 ´ Dělba je princip dobrých obchodních 
vztahů založených na spolupráci 
výhodné pro obě strany.

 ´ Důvěra je základním předpokladem 
pro solidní obchodní vztah.

 ´ Přesnost a vysokou kvalitu práce 
zaručuje naše Disciplína.

Tyto tři dimenze určují prostor, který vytváříme pro 
spolupráci s Vámi. Prohlubujme a zlepšujme tyto 
dimenze a budujme prostor nekonečné spolupráce.

DŮVĚRA

DĚLBA

DISCIPLÍNA
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JIŽ TŘI DESETILETÍ BUDUJEME TRADICI V OBORECH 
KLEMPÍŘSTVÍ, POKRÝVAČSTVÍ, TESAŘSTVÍ, IZOLATÉRSTVÍ 
A OPRAV FASÁD (ZEJMÉNA HISTORICKÝCH FASÁD 
VČETNĚ RESTAURÁTORSKÝCH PRACÍ). ZA TUTO DOBU 
JSME REALIZOVALI NA 3000 STŘECH, ALE I STOVKY 
ODVĚTRÁVANÝCH FASÁD, NA KTERÉ SE ZAMĚŘUJE 
DIVIZE LOP. PATŘÍME K ZAKLÁDAJÍCÍM ČLENŮM CECHU 
KLEMPÍŘŮ, POKRÝVAČŮ A TESAŘŮ A JSME ČLENY SVAZU 
PODNIKATELŮ VE STAVEBNICTVÍ. NAŠIM CÍLEM JE DĚLAT 
KVALITNÍ A POCTIVÉ ŘEMESLO. ZA SVOU PRÁCI JSME 
ZÍSKALI ŘADU OCENĚNÍ A ZAKLÁDÁME SI NA CITLIVÉM 
PŘÍSTUPU K HISTORICKÝM A KULTURNÍM HODNOTÁM. RÁDI 
TÉŽ SLOUŽÍME MODERNÍ ARCHITEKTUŘE.
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ZROZENÍ
Na začátku jsem měl jen vizi rozšířit podnikání o střechy a dělat je jinak, moderně a s nejlepšími materiály.  Byl rok 
1993 a celá země žila euforií změn. Symbolem změny ve střechách se stal Bramac, rakouská firma a kvalitní střešní 
tašky ke kterým jsme dodali montáž s nadšením, prvotními nedostatky, ale současně s touhou učit se a každý den 
zlepšovat.

RŮST
Brzy jsme měli poptávku převyšující naše kapacity a rychle jsme rostli. Na výstavě v Ostravě, na našem stánku, stáli 
zákazníci frontu, aby získali informace a nabídku. Skvělá doba a výjimečná příležitost. K rodinným domkům již po 
několika málo letech přibyly školy, bytové domy a další větší stavby, širší portfolio materiálů a moderní vybavení. 
Naším hlavním segmentem zákazníků se staly stavební firmy.

DOSPĚLOST
Vždy jsme měli blízko k sakrálním stavbám a památkám a po deseti letech jsme začali první z nich i realizovat.  Díky 
dobrým referencím se nám otevřela cesta k osamostatnění od stavebních firem a stali jsme se generálním dodava‑
telem staveb se zaměřením na střechy a fasády. Vybudovali jsme profesionální zázemí pro náš tým inženýrů a techni‑
ků včetně fabriky pro plechové stavební prvky.

SOUČASNOST
V posledních letech jsme rozšířili naši nabídku o lehké moderní fasády, které vyrábíme i montujeme. V oddělení vý‑
voje se zaměřujeme na inovace přinášející nová technická, estetická i enviromentální řešení. Považujeme za výsadu 
a dar dávat historickým i moderním budovám tvář se značkovým řešením H&B DELTA. 

BUDOUCNOST
Střechu a fasádu jako kontaktní plochy s přírodním prostředím vnímáme jako zdroje energie. Začínáme je v daleko 
větší míře používat pro výrobu elektrické energie, pro jímání vody stejně jako je budeme nekonfliktně propojovat 
s přírodou implementací přírody přímo na jejich povrch formou zelených střech a fasád. Již dnes máme řadu řešení 
pro budoucnost a na dalších pracujeme ve spolupráci s českými univerzitami.

petr hurta, zakladatel firmy

ÚVODEM
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Moderní architektura se dotýká našich životů téměř v každém okamžiku a my máme tu jedinečnou možnost 
být u vzniku těchto staveb. Často jsme již od prvních úvah zákazníka nebo architekta jeho partnery a průvodci 
na cestě k té pravé tváři, která objektu vtiskne neopakovatelnost a nezaměnitelnost. Je to cesta, která nás těší 
a naplňuje, přestože nebývá vždy snadná. Na počátku naší výroby byla obyčejná klempířská dílna a jednoduché 
výrobky z plechu. Prostě zázemí pro rozrůstající se činnost divize Střechy a stavby. Ale v běhu času se tato divize 
osamostatnila, značně rozšířila portfolio výrobků a materiálů a původní název přestal odpovídat naší produkci. 
Ta se proměnila a prošla vývojem od snadno opakovatelných výrobků k zakázkové výrobě odvětrávaných fasád. 
Nicméně naše cesta nekončí, spíše začíná. Architektura se dynamicky proměňuje a s ní i požadavky. Víme, že naše 
cesta bude směřovat jak k individuálním řešením, tak v budoucnu k fasádám blokovým, solárním a zeleným. Tak 
abychom mohli pro zákazníky udržet to, co jim nabízí naše lehké odvětrávané pláště již nyní: budoucnost moderní 
architektury s vysokým tepelným komfortem a nízkou energetickou náročností.

petr zavičák, ředitel divize Lehké odvětrávané pláště

Žádná firma by nebyla dobrou firmou, pokud by v ní nepracovali skvělí lidé. Lidé, kteří jsou odborníky ve svém 
oboru, ale také lidé, kteří chtějí růst jak po odborné stránce, tak lidské stránce. Za 30 let se nám podařilo vytvořit 
ve firmě skvělé pracovní týmy s vynikajícími lidmi. Lidmi, kteří se nebojí výzev, pro které je překážka jen nutností pro 
další růst, kteří si váží zákazníků, dodavatelů a vzájemně jeden druhého. Je pro mě velkou ctí spolupracovat s lidmi, 
kteří jsou charakterní a přitom výkonní a oddaní své práci.
Jako firma jsme dosáhli na mnohá významná ocenění jak v České republice, tak na mezinárodní úrovni. Realizujeme 
významné stavby, které tvořily dějiny našeho národa. Vytváříme spolu s architekty nové moderní fasády. Můžeme 
podporovat neziskový sektor a některé rodiny, které díky zdravotnímu handicapu potřebují pomoc. Vše z výše 
uvedeného bychom nedosáhli, pokud by naši lidé netvořili firmu, která nese jméno H&B delta.
Naší budoucností je nejen dobrá strategie, ale budoucností naší firmy jsou lidé a proto se na ni velmi těším.

ondřej hurta, jednatel společnosti
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Střechy a historické fasády pro nás nejsou jen práce. Baví nás. Jako zlatá nit se naší divizí proplétá vzájemný respekt 
a spolupráce všech lidí. Bez této důvěry si nedovedeme představit realizací náročných zakázek, které se nachází 
v našem rozmanitém portfoliu staveb. Práce na památkách je kolektivním dílem mnoha řemeslníků, dodavatelů, 
památkářů a investorů. Mnohdy se jedná o dlouhý proces trvající několik let. Práce ve stavebnictví a na střechách je 
těžká a nese s sebou i jistou míru rizika. Nabízí vám však zároveň něco neopakovatelného. Zvláště na střechách se 
každý den na svět díváte z perspektivy, která je většině populace odepřena. Svět před vámi leží jako na dlani a máte 
blíž k nebi. Mnohem intenzivněji vnímáte rozmary počasí, ale přece jen byste neměnili. Náš obor je ale mnohem 
rozsáhlejší, nejsou to jen památky. Zvláště v posledních letech se stavebnictví intenzivně vyvíjí. Jsme si toho vědomi 
a na tyto změny a nové trendy reagujeme. Investujeme do budoucnosti a do vzdělávání řemeslníků, kterých 
ve stavebnictví ubývá. Snažíme se jim ulehčit náročnou práci a ulehčit fyzickou zátěž. Moderní manipulační technika 
a profesionální nářadí jsou pro nás samozřejmostí. V budoucnost našeho řemesla věříme.

tomáš tkadlec, ředitel divize Střechy a stavby
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MILNÍKY SPOLEČNOSTI

Založení mateřské 
společnosti H&B Real 50 zaměstnanců

První montáže střech

Zakládající člen Cechu 
klempířů, pokrývačů 
a tesařů

1993–1995

1992

Oprava fasády 
na bazilice 
Nanebevzetí Panny 
Marie a sv. Cyrila 
a Metoděje na 
Velehradě se stala 
milníkem v rozšíření 
služeb divize Střechy 
a stavby a jejího 
dalšího směřování. 
První zakázka nad 
10 milionů

2012

2011

Vznik samostatné 
společnosti 
H&B delta s.r.o.

Certifikace 
společnosti dle 
mezinárodních norem 
ISO 9001:2000

Založení samostatné 
divize Výroba 
specializující se na 
klempířské výrobky 
(květen 2005)

Stavba vlastního 
výrobního areálu

1. místo v mezinárodní 
pokrývačské olympiádě 
společnosti Bramac

2005

2002

V divizi Střechy 
a stavby se stáváme 
generálními 
dodavateli staveb 
a naše společnost 
získává nové 
směrování

Rozšíření výrobního 
areálu

Obrat 100 milionů

2007

2006 2014

Stavba další 
výrobní haly 
o ploše 900 m2
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Divize Výroba se 
začíná zaměřovat na 
výrobu odvětrávaných 
fasád

Obrat 200 milionů

Příprava na dostavbu areálu

Stáváme se členy Svazu 
podnikatelů ve stavebnictví

Cena hlavního partnera 
společnosti Baumit 
v celostátní soutěži Stavba 
roku 2021 za rekonstrukci 
radnice Olomouc

Další rozšíření areálu 
o samostatnou 
budovu administrativy

2016

2015

20 let samostatné 
existence

30 let let společnosti 
H&B Real

2022

2021

100 zaměstnanců

2018

2017

Radnice Šumperk 
stavbou roku 
Zlínského kraje

Přejmenování divize 
Výroba na divizi Lehké 
obvodové pláště

Rozšíření areálu 
závodu

Nové vysekávací 
centrum

2020

2019

Zahájili jsme montáž 
LOP

Obrat 300 milionů
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ZÁKLADEM FIRMY JSOU LIDÉ

Jsme stavebně‑strojírenská firma, která podporuje své 
zaměstnance řadou výhod, které přispívají k vytvoření 
a utužení vztahů na pracovišti. Ať už je to stravenkový 
paušál, penzijní připojištění, zdravotní volno nebo 
roční bonus či zvýhodněné zaměstnanecké půjčky. 
Mezi základní kameny firmy patří právě zaměstnanci, 
kteří jsou odborníky ve svých oborech. Postupně se 
rozvíjející firma navazuje na dlouhou historii zpracování 
plechu a dalších plošných spojů.

Za zrealizované zakázky obdržela firma řadu 
ocenění v obou divizích jak za střechy a fasády, tak 
za odvětrávané fasády. Samozřejmostí je přátelský tým 
a vstřícné vedení společnosti.

V neposlední řadě firma zajišťuje zaměstnancům kvalitní 
zaučení pro všechny nové pracovníky a následné 
zvyšování kvalifikace pomocí různých školení.
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INVESTUJEME DO BUDOUCNOSTI

Firma H&B delta, s.r.o. patří mezi významné 
zaměstnavatele Vsetínska se zaměřením na stavebnictví 
a strojírenství. Zároveň podporujeme vzdělávání 
v těchto oborech a z toho důvodu spolupracuje již 
několik let se středními školami ve svém okolí.

Společnost patří mezi tzv. sociální partnery Střední 
průmyslové školy strojírenské ve Vsetíně. Zástupci firmy 
se pravidelně setkávají s vedením této střední školy 
a dalšími partnery na tzv. Jednání u kulatého stolu. 
Studentům oboru Strojírenství nabízíme praxi.

Sponzorujeme Střední odborné učiliště Josefa 
Sousedíka ve Vsetíně a současně nabízíme studentům 
tohoto učiliště praxi ve výrobě, kde se mohou seznámit 
se strojním zařízením a s chodem klempířské dílny. 
H&B delta je také členem Aliance strojírenství ve 
školství, která funguje pod záštitou této školy a která 

sdružuje zaměstnavatele na Vsetínsku se zaměřením na 
strojírenskou výrobu.

V neposlední řadě je nutné zmínit i naši spolupráci se 
Střední průmyslovou školou stavební ve Valašském 
Meziříčí. Pravidelně zde probíhají naše přednášky 
pro studenty. Díky této spolupráci se naše firma těší 
zájmu absolventů o práci v H&B deltě. Řada studentů 
již dokončila praxi v divizi LOP, kde využili svých 
zkušeností a na druhou stranu poznali využití daného 
oboru v praxi.

Nejenom střední školy projevily v minulých letech 
zájem o spolupráci. Tradičně se firma účastní 
i Technického jarmarku, kdy žáci základních škol zavítají 
do prostor klempířské dílny a jsou seznámeni s výrobou 
a výrobky z plechu. Postupně navazujeme spolupráci 
s vysokými školami (VUT Brno, ČVUT Praha).
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SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

DOMOV JITKA
Každým rokem finančně podporujeme Domov Jitka 
ve Vsetíně, který slouží jako týdenní stacionář pro 
osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Cílem 
služby tohoto týdenního stacionáře je umožnit lidem 
s mentálním a kombinovaným postižením žít život, 
který v co největší míře odpovídá životu jejich věkových 
vrstevníků ve většinové společnosti.

FESTIVAL UNITED
UNITED je křesťanský multižánrový festival, který se 
koná na konci prázdnin ve Vsetíně. První ročník proběhl 
v roce 2011.
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DIAKONIE VSETÍN
Podpořili jsme Diakonii Vsetín a výstavbu nového 
pavilonu Domova Vyhlídka.

KLUBOVNA ATLETICO
Podpořili jsme vznik vsetínské klubovny Atletico, která 
slouží dětem a mládeži.

FILMOVÝ KLUB VSETÍN
Filmový klub, který je od roku 1991 otevřeným 
prostorem pro všechny příchozí milovníky filmového 
umění, podporujeme dlouhodobě.

DĚTSKÉ VÁNOČNÍ MĚSTEČKO
Výtěžek akce, kterou pořádáme a na které děti 
a studenti prodávají vlastnoručně vyrobené výrobky, je 
každoročně věnován na charitativní účely.
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H & B DELTA
DIVIZE STŘECHY A STAVBY

DIVIZE STŘECHY A STAVBY SPOLEČNOSTI H & B DELTA REALIZUJE VEŠKERÉ TYPY 
BUDOV S ŠIROKOU NABÍDKOU SLUŽEB. SPECIALIZUJEME SE PŘEDEVŠÍM NA STŘECHY 
A FASÁDY CÍRKEVNÍCH A HISTORICKÝCH STAVEB. MÁME DLOUHOLETÉ ZKUŠENOSTI 
S REKONSTRUKCÍ PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝCH BUDOV, MEZI KTERÉ PATŘÍ I ŘADA 
KOSTELŮ. ROZSÁHLÉ STŘECHY JSME REALIZOVALI NA HRADECH A ZÁMCÍCH. PRÁCE 
PROVÁDÍME ZEJMÉNA FORMOU GENERÁLNÍCH DODÁVEK. REALIZUJEME VŠECHNY 
TYPY STŘECH, VČETNĚ STŘECH ZELENÝCH. SPOLÉHÁME PŘEDEVŠÍM NA NÁŠ POČETNÝ 
INTERNÍ KMENOVÝ TÝM ODBORNÍKŮ (MJ. 10 AUTORIZOVANÝCH OSOB), TECHNIKŮ 
A ŘEMESLNÍKŮ A NA OSVĚDČENÉ SUBDODAVATELE.
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SLUŽBY DIVIZE STŘECHY A STAVBY

Tesařské konstrukce jsou základem každé střechy 
a jejich provedení zásadním způsobem ovlivňuje 
následnou pokládku střešní krytiny. Naši tesaři dispo‑
nují zkušenostmi získanými a ověřenými při rozsáhlých 
rekonstrukcích střech na nejnáročnějších historických 
a církevních stavbách. Dlouholetá praxe a rozsáh‑
lé portfolio referencí jsou pro vás zárukou kvalitně 
odvedených tesařských prací, od těch jednoduchých, 
až po specializované atypické konstrukce věží a rekon‑
strukce historických krovů. Při práci našich specialistů 
využíváme kombinaci tradičních postupů a moderních 
poznatků, které zaručují, že od nás vždy dostanete 
tesařské práce nejvyšší kvality.

TESAŘSKÉ PRÁCE

Realizujeme všechny typy střech (mansardové, valbové, 
pultové, sedlové, stanové, pilové, ploché atd.), ze všech 
typů střešních krytin (pálená taška, betonová taška, bři‑
dlice, prejza, dřevěný šindel…), střechy šikmé i ploché, 
libovolné obtížnosti, včetně všech doplňkových kon‑
strukcí střech (střešní okna, hromosvody atd.). Specia‑
lizujeme se především na náročné střechy historických 
staveb a církevních staveb. Díky stabilnímu a zkušené‑
mu týmu odborníků vám můžeme zaručit výběr správ‑
ného materiálu, ale i to, že pokrývačské práce budou 
odvedeny v nejvyšší možné kvalitě.

POKRÝVAČSKÉ PRÁCE
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KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE

Pro klempířské práce využíváme široké spektrum 
materiálů, nejčastěji měď, titanzinek, hliník a pozink 
od osvědčených dodavatelů. Klempířské prvky si sami 
vyrábíme. Zde se opíráme nejenom o naše zruč‑
né klempíře, ale využíváme i rozsáhlý strojový park 
(CNC obráběcí centra, frézy, ohraňovací lisy, ohýbačky) 
a bohaté materiálové zázemí firmy. Díky tomu můžeme 
plnit i ty nejnáročnější požadavky v ideálních termí‑
nech a s optimálními náklady. S naší klempířskou prací 
se můžete setkat na řadě střech a věží církevních a his‑
torických objektů. Zakládáme si na kvalitě odvedené 
práce a precizním řemesle.

PASÍŘSKÉ A KOVÁŘSKÉ PRÁCE

Nejen při práci na historických a památkově chráně‑
ných objektech se často dostáváme do situace, kdy 
jsou zapotřebí kovářské práce (i umělecké) a pasíř‑
ské práce. Na základě mnohaletých zkušeností jsme 
schopni při renovaci různých typů staveb a při oživení 
památkově chráněných objektů zrealizovat náročná 
zadání (výroba vikýřů, věžiček, větrných růžic a dalších 
ozdobných prvků na střechy). Spoléháme se na zku‑
šené vlastní zaměstnance a na dlouhodobě s námi 
spolupracující uznávané řemeslníky v oboru.
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RESTAUROVÁNÍ KAMENE A SOCHAŘSKÝCH PRVKŮ

Kámen je využíván ve stavitelství od jeho samotných 
počátků. Je přirozené, že u církevních a historických 
budov se vyskytuje v nemalé míře, zvláště ve srov‑
nání se současnou architekturou. Provádíme nejen 
rekonstrukci kamenných prvků a doplňování poškoze‑
ných částí, ale i rekonstrukci větších prvků. K běžným 
činnostem patří čištění, hydrofobizace, barevné retuše, 
odsolování, zpevňování, injektáže a závěrečné povr‑
chové úpravy.

ŠTUKATÉRSKÉ PRÁCE

Dekorační lišty a římsy, listely, fabiony, stropní rosety, 
ornamenty a plastiky – štuková a dekorativní výzdoba 
ze sádry neodmyslitelně patří k fasádám historických 
staveb. Rekonstrukce těchto prvků vrací objektům 
jejich zašlou krásu. Štukatérskými pracemi jsme se 
podíleli na řadě objektů, jmenujme aspoň baziliku 
Velehrad, kostel v Sosnové, arcibiskupský kněžský 
seminář v Olomouci, kostel v Krnově ‑Kostelci, radnice 
v Olomouci a Šumperku, zámek v Hošťálkové…
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RESTAUROVÁNÍ MALÍŘSKÉ VÝZDOBY 
HISTORICKÝCH FASÁD
Historické fasády bývaly v minulosti často bohatě 
zdobené. Při jejich rekonstrukci je pak samozřejmým 
požadavkem i obnova malířských děl, která byla jejich 
součástí. Ve spolupráci s renomovanými restaurátory 
a umělci zajistíme nejen průzkum omítek a odkryv 
sekundárních vrstev, očištění a konzervaci zdiva, ale 
i samotný výtvarný návrh a jeho realizaci.

VITRÁŽE

Skleněné mozaikové výplně jsou po dlouhá staletí 
nedílnou součástí církevních staveb zejména u kostel‑
ních oken. Při renovaci fasád zajišťujeme i restaurová‑
ní vitráží, vsazovaných do olověných profilů i profilů 
malovaných, a to ve spolupráci s renomovanými držiteli 
restaurátorských licencí. Díky koordinaci řemesel do‑
chází pro investora ke snížení nákladů a časové úspoře, 
a to zejména v oblasti montáže stavebního lešení, ale 
i při klempířských a zednických pracích u finální úpravy 
ostění.



H & B DELTA20

ZLACENÍ

Zlacení klempířských a dalších dekorativních prvků 
střech a fasád (např. báně, věžičky, korouhve, kříže, 
ciferníky hodin, vlaječky) patří k běžné součásti naší 
práce. I zde zajišťujeme koordinaci řemesel, např. ob‑
novení povrchu pro zlacení galanterním klempířem 
nebo pasířem. Zpravidla se jedná o zlacení plátkovým 
zlatem, které dodá prvkům patřičný lesk, ale zároveň 
slouží i jako ochrana před korozí a vlivy počasí.

DIGITÁLNÍ ZAMĚŘENÍ A 3D MODEL STŘECHY

Digitální zaměření představuje významnou úsporu 
času. Pro satelitní zaměření střechy nám postačuje 
pouze adresa objektu kdekoliv na území České repub‑
liky. Výstup obsahuje půdorysný výkres, který zaručuje 
jednoduchou a rychlou kontrolu správnosti zaměření, 
tabulku rozměrů a aktivní 3D model, který se dá jedno‑
duše prohlížet v PDF prohlížeči. Dokumentace obsa‑
huje nejenom naměřené hodnoty (plocha, hřeben, 
úžlabí atd.), ale i sněhovou a větrnou oblast. Rychle 
získáte cenovou nabídku a uspoříte za cestovní náklady 
i za lešení, které je v k zaměření zapotřebí. Úspora času 
je zvlášť vhodná v případě havárií, kdy je zapotřebí 
opravu střechy řešit rychle. Odchylka měření od reality 
se pohybuje maximálně do 2 % délky.
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OCENĚNÍ
2003 Bramac — 2. místo Veřejné domy — rekonstrukce Provozní objekt Povodí Odry, Staré Hamry
2004 Bramac — 2. místo v kategorii renovace objektu (zahraniční ocenění)
2004 Bramac — 1. místo kategorie Veřejné budovy — novostavby Bytový dům Bílovice‑Polanky
2006 TONDACH Pálená střecha 2006 — 1. místo v kategorii Obytný (činžovní) dům
2006  Pokrývačské mistrovství Bramac 2006 — kategorie Veřejné budovy — novostavby  

Bytový areál u Hostivařské přehrady, Praha 15)
2006  Pokrývačské mistrovství Bramac 2006 — 2. místo  

v kategorii veřejné objekty Lázeňské centrum Luhačovice
2007 TONDACH Pálená střecha 2007 — 1. místo v kategorii Obecně prospěšná budova Pošta Kroměříž
2007 PREFA Bull Of The Year 2007 RD Horní Bečva
2009 TONDACH Pálená střecha 2009 — 2. místo v kategorii Obecně prospěšné budovy Fara Vsetín
2010 TONDACH Pálená střecha 2010 — 3. místo v kategorii Veřejné stavby Diakonie CČE Klobouky u Brna
2013 Cech KPT — Nejlepší klempířské dílo 2013 (Memoriál Jiřího Krmáška) Kostel sv. Mikuláše v Bílovci
2013 Řemeslník roku 2013 — Čestné uznání Vila Samčanka — Staré Hamry
2014 Cena J. M. Olbricha Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Vítkově
2014 PREFA Bull Of The Year 2014 — 3. místo Mazanka Praha
2015 Cech KPT — Nejlepší klempířské dílo 2015 (Memoriál Jiřího Krmáška) — 3. místo věže Radnice Prostějov
2015 TONDACH Pálená střecha 2015 — 2. místo v kategorii Historické stavby Stáje ZOO Zlín
2016 TONDACH Pálená střecha 2016 — 1. místo Pokrývači sobě v kategorii Historické stavby Stáje ZOO Zlín
2017 TONDACH Pálená střecha 2017 — 1. místo v kategorii Historické stavby Hrad Bítov
2018  TONDACH Pálená střecha 2018 — 1. místo Pokrývači sobě v kategorii  

Veřejně prospěšné stavby Radnice Olomouc
2018 TONDACH Pálená střecha 2018 — 3. místo v kategorii Veřejně prospěšné stavby Radnice Olomouc
2019  Stavba roku 2019 Zlínského kraje — Čestné uznání v kategorii  

Stavby realizované mimo území Zlínského kraje Radnice Šumperk
2019 Stavba roku MSK 2019 — Čestné uznání Červený zámek v Hradci nad Moravicí
2019 Památka roku 2019 Olomouckého kraje Národní dům Prostějov
2019 Památka roku ČR Zámek Čechy pod Kosířem
2019 Opera Historica 2019 — Cena ministryně pro místní rozvoj Zámek Čechy pod Kosířem
2019 Opera Historica 2019 — Cena hejtmana Olomouckého kraje Zámek Čechy pod Kosířem
2020  Stavba roku Zlínského kraje 2020 — Čestné uznání v kategorii  

Stavby realizované mimo území Zlínského kraje Radnice Olomouc
2020 TONDACH Pálená střecha 2020 — 1. místo v kategorii Veřejné stavby Radnice Šumperk
2020 TONDACH Pálená střecha 2020 — Pokrývači sobě Radnice Šumperk
2020 TONDACH Pálená střecha 2020 — 3. místo v kategorii Veřejné stavby Spořitelna Krnov
2021 Stavba Olomouckého kraje 2020 — Čestné uznání Radnice Olomouc
2021 Soutěž o mistrovské dílo 2021 Cechu KPT — 1. místo Radnice Olomouc
2021 Stavba roku ČR 2020 — Cena hlavního partnera společnosti Baumit Radnice Olomouc
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VYBRANÉ REFERENCE
DIVIZE STŘECHY A STAVBY
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H & B DELTA
DIVIZE LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ

DIVIZE LEHKÝCH OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ SPOLEČNOSTI H & B DELTA S. R. O. SE 
SPECIALIZUJE NA ODVĚTRANÉ FASÁDY. ZAMĚŘUJEME SE NA OHÝBÁNÍ A OHRAŇOVÁNÍ 
PLECHU A NA FORMÁTOVÁNÍ VLÁKNOCEMENTOVÝCH DESEK, VYSOKOTLAKÝCH 
LAMINÁTŮ A KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ. VYRÁBÍME FASÁDNÍ KAZETY A LAMELY 
Z PLECHU A BONDŮ, KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY NEBO LEHKÉ PLECHOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY. 
ZPRACOVÁVÁME PLECHY DO DÉLKY 6 M A TLOUŠŤKY 4 MM. DŮRAZ KLADEME NA VÝVOJ 
VLASTNÍCH PRODUKTŮ A ŘEŠENÍ.
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MODERNÍ STROJOVÝ PARK

SLUŽBY V OBLASTI MATERIÁLŮ

 ´ Zpracování plechů CNC a NC technologií
 ´ Dělení podélné
 ´ Dělení příčné
 ´ Ohýbání
 ´ Zakružování
 ´ Ohraňování
 ´ Vysekávání a děrování
 ´ Formátování
 ´ Svařování
 ´ Lepení
 ´ Široký sortiment materiálů v pestré škále 

barevnosti a velké množství skladových zásob
 ´ Materiálové poradenství, vzorkování materiálů

Výroba a příprava opláštění budov probíhá v našem výrobním areálu ve Vsetíně, kde vám rádi předložíme široké 
spektrum vzorků materiálů vhodných právě pro vaši fasádu. Nejsme limitováni pouze jedním typem materiálů, 
ale nabízíme jak bond, vláknocement, vysokotlaký laminát, tak plechové fasády, ale i ty méně tradiční materiály 
(Rockpanel) nebo exkluzivní (Tecu Gold, umělý kámen).

NAŠE STROJNÍ VYBAVENÍ

 ´ CNC vysekávací lis
 ´ CNC frézovací centra
 ´ Ohýbací centrum RAS XXL
 ´ Hydraulické tabulové nůžky
 ´ Ohraňovací a ohýbací lisy
 ´ Automatická frézka a ohýbačka Alubender
 ´ Zakružovačka
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SLUŽBY A PORADENSTVÍ

DOKUMENTACE A DETAILY

 ´ Odvětrávaným fasádám jsou věnovány samostatné 
internetové stránky hbdeltadesign.cz, kde 
naleznete ke stažení všechny potřebné technické 
informace, prohlášení o shodě i montážní 
detaily, které můžete využít ve svých projektech. 
K dispozici je zde i řada referenčních fotografií 
staveb s jednotlivými užívanými materiály. Tištěné 
katalogy (stejně jako vzorky materiálů) vám rádi 
kdykoliv zašleme. Stačí se obrátit na některého 
z našich obchodně ‑technických poradců.

ZAMĚŘENÍ FASÁDY

 ´ Každá stavba má individuální požadavky, 
kdy je nutné nejen prvotní přesné zaměření 
fasády, ale také revize zaměření vyvolané 
průběhem stavby. Spolehnout se můžete 
na naše techniky s dlouholetou praxí.

VÝROBA A DOPRAVA

 ´ Kromě samotné výroby ve vlastním výrobním 
závodě je samozřejmostí i zajištění dopravy 
výrobků na stavbu, a to i po jednotlivých 
etapách dle potřeb konkrétního projektu.

DŮRAZ KLADEME NA KONZULTACE S ARCHITEKTY 
A PROJEKTANTY JIŽ VE FÁZI PŘÍPRAV 
PROJEKTŮ A STUDIÍ, POKUD MOŽNO JIŽ OD 
POČÁTKU PROJEKTU, KDY SE NABÍZÍ ŠIROKÝ 
VÝBĚR MOŽNOSTÍ ARCHITEKTONICKÉHO 
ŘEŠENÍ OBJEKTU (RŮZNÉ DESIGNY OBKLADŮ 
A MATERIÁLŮ)

 ´ Konzultace technického řešení, návrhy konceptu 
řešení provětrávaných obkladů, lehkých 
obvodových plášťů a navazujících konstrukcí.

 ´ Výběr nejvhodnějšího typu a designu fasádního 
obkladu a jeho nosné konstrukce, včetně 
doplňkových lemovacích prvků, atik, ostění, 
nadpraží, profilů a větracích mřížek do fasád.

 ´ Návrhy atypických objektových řešení.
 ´ Návrhy možných úspor realizačních nákladů 

ve vztahu k požadavkům investora.
 ´ Vzorkování a nezávislé posouzení 

vhodnosti navrhovaných materiálů.

VYHOTOVENÍ PROJEKTŮ SPECIFICKÝCH TYPŮ 
FASÁD PRO STÁVAJÍCÍ I NOVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY

 ´ Výrobní dokumentace jednotlivých 
konstrukčních prvků pro realizační firmy.

 ´ Prováděcí projekty.
 ´ Montážní dokumentace.
 ´ Nářezové plány a optimalizace nákladů.

Pro oblast lehkých obvodových plášťů poskytujeme kompletní servis. Ten spočívá již v pomoci projektantům 
a architektům (např. v návrhu spárořezu, detailů atd.), v přípravě technické dokumentace, v poradenství 
(v materiálovém i konstrukčním), tak i ve výrobě a samotné montáži. V případě potřeby také doporučíme 
vhodného architekta se zkušenostmi v oblasti lehkých obvodových plášťů, který navrhne vhodný typ fasády. 
Samozřejmostí je vstřícný přístup nebo možnosti variantního řešení. Sami tak můžete volit mezi případnými 
alternativami. Využijte našich dlouhodobých zkušeností.
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OD PROJEKTU K REALIZACI

 ´ Dodávky naformátovaného materiálu dle požadavků
 ´ Technická instruktáž, technologické 

postupy montáže
 ´ Asistence, kontrola a poradenství při montáži
 ´ Zajištění tahových zkoušek na stavbě
 ´ Jistota 100% funkčnosti konstrukce

Nabízíme poradenství v souvislosti s montáží provětrávaných fasádních systémů, především u tvarově a estetic‑
ky náročných konstrukcí. Využijte našich rozsáhlých zkušeností v oblasti tváření materiálů za studena, frézování 
a vysekávání. Díky našim znalostem širokého spektra materiálů dokážeme navrhnout vhodné záměny a provést 
nákladovou optimalizaci.

POMOC PARTNERŮM

 ´ Vzorkování materiálu před vlastní dodávkou
 ´ Široké spektrum materiálů i podkonstrukcí
 ´ Návrh atypických fasádních 

prvků a zákaznická řešení
 ´ Podklady pro objednávky materiálů
 ´ Optimalizace prořezu
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MONTÁŽ ODVĚTRÁVANÝCH FASÁD

Zákazníkům nabízíme montáž námi dodávaných fasád. Montáž zajišťujeme pomocí vlastních kapacit nebo ve spo‑
lupráci s renomovanými realizačními společnostmi, se kterými dlouhodobě spolupracujeme a které jsou detailně 
obeznámeny s našimi fasádami a důkladně proškoleny. Při montáži naší firmou provádí realizaci pracovníci s dlou‑
holetými zkušenostmi. Montáž některých typů zavěšených fasád je možná i za nepříznivých klimatických podmí‑
nek, a tedy v průběhu celého roku.

KOMPLETNÍ SLUŽBY

 ´ Včetně lešení, návozu materiálu a odvozu odpadu.
 ´ Koordinace dalších profesí a subdodavatelů 

(okna, střecha, hromosvody, svody, 
odpady, reklama…) spjatých s fasádou.

 ´ Máme vyřešeny všechny fasádní detaily, které 
jednoduše přizpůsobíme konkrétní stavbě.

MONTUJEME

 ´ Zabýváme se nejen montáží fasád, ale i atik, 
podhledů a dalších klempířských prvků 
souvisejících s odvětranou fasádou.



H & B DELTA30

PRODUKTY

DESKA VCD SK1

DESKA VCD SK2

DESKA VCD VK1

DESKA HPL SK1

DESKA HPL SK2

DESKA HPL VK1

FASÁDY Z DESKOVÝCH MATERIÁLŮ

KAZETA BOND SZ1 KAZETA BOND ZK1

BONDOVÉ FASÁDY

BONDOVÉ DESKY SK1 BONDOVÉ DESKY VK1
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PLECHOVÉ FASÁDY

KAZETA PK VK1

KAZETA PK VK2

KAZETA PK SK1

KAZETA PK SK2

LAMELA LAM SK1

LAMELA LAM SK2

LAMELA LAM SK3

LAMELA LAM SK4

TRAPÉZOVÝ PLECH TR VK1

PILOVÝ PLECH PP VK1

KAZETA PK SK3 FASÁDNÍ ŠABLONA FS SK 1 PILOVÝ PLECH PP VK2
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VYBRANÉ REFERENCE
DIVIZE LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ
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SESTERSKÉ SPOLEČNOSTI

Společnost H&B Real nabízí 
komplexní služby všem zákaz‑
níkům v jakékoliv otázce týkající 
obchodu, oceňování, financová‑
ní či správy nemovitostí. H & B 
Real je: Realitní kancelář, Dotace 
z fondů, Oceňování majetku, 
Druhá zelená úsporám a Správa 
nemovitostí.

Projekční a inženýrské studio 
nabízející komplexní projekční 
činnost od koncepce, přes 
vyhotovení projektů až po 
inženýrský dozor.

Společnost Coleman S.I., a.s. je 
jedním z největších prodejců 
materiálů pro střechy. 
Svým zaměstnancům nabízí 
perspektivní práci v mladém 
kolektivu s možností profesního 
i osobního růstu, stabilní zázemí, 
prestiž společnosti a další 
výhody.

WWW.HBFACE.CZWWW.COLEMAN.CZWWW.HBREAL.CZ
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