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Úvod

V súlade so službami posky-

tovanými svojim zákazníkom, 

Renovujeme,s.r.o. reaguje 

promptne na váš dopyt o ceno-

vú ponuku..Po prijatí žiadosti 

o cenovú ponuku sa situácia 

analyzuje a za najlepšiu cenu 

sa ponúka fundované riešenie 

obnovy parkiet alebo podláh. 

Navrhujeme riešenia brúse-

nia,údržby a čistenia povrchu 

dreva, ale aj opravy, reštau-

rovania parkiet. Vďaka svojim 

skúsenostiam a know-how 

ponúkame kompetentný servis 

šitý na mieru vašim potrebám. 

Olejované, voskované, lami-

nované alebo lakované parke-

tové podlahy vyžadujú náležitú 

starostlivosť, aby sa zachoval 

ich dobrý stav. Môžu sa objaviť 

škrabance alebo škvrny, údržba 

môže prekonať tieto incidenty. 

Rnovácia podlahy nie je me-

nejcennou náhradou.Starobou 

drevená podlaha nedegeneruje 

a nestráca svoje pôvodné vlast-

nosti. 

O Nás

Počas svojej praxe sme zrekonštruova-

li množstvo bytov, domov, chalúp, ale 

aj priestory mestských úradov,

hotelov, nemocníc a škôl.Vykonávali 

sme murárske práce, maliarske práce,

zatepľovanie budov,renováciu dverí a 

zárubní, kladenie laminátových

aj drevených podláh,či brúsenie 

drevených podláh.

Tieto roky praxe nás doviedli k rozhod-

nutiu založiť si spoločnosť RENOVU-

JEME, s.r.o. 

Renovujeme, s.r.o. ponúka kompletný 

servis na obnovu drevených podláh 

šetrný k životnému prostrediu pre vš-

etky rezidenčné a komerčné projekty 

s využitím inovatívnych systémov na 

brúsenie a opravu bez prachu na všet-

kých typoch drevených podláh. .

Renovujeme drevené športové pod-

lahy.Realizujeme aj nové drevené a 

liate polyuretánové športové podlahy.

Prvá trieda v
renováciach podláh.
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http://interier.studio/
http://renovujeme.com/cennik.html
http://renovujeme.com/renovacia-parkiet-detaily.html
http://renovujeme.com/o-nas.html
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Čo pre Vás 
môžeme urobiť

Brúsenie 
parkiet

Renovácie 
podláh

Montáž 
parkiet

Montáž
podláh

Olejovanie 
podláh

Hardwaxoil

Hĺbkové
čistenie

Športové 
podlahy

Pomôcť vám
Kedykoľvek
Kdekoľvek!

Spoľahlivý. Vierohodný. 
Preukázateľný.

http://interier.studio/ceny.html
http://interier.studio/ceny.html
http://renovujeme.com/cennik.html
http://renovujeme.com/cennik.html
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Ako pracujeme

Vyčistime to
skôr ako neskoro

Vaša podlaha vykazuje známky 
únavy? Je poškriabaná? Vykazuje 
stopy opotrebovania? Chcete to 
zmeniť, pretože je tu starnutie?Toto 
je správny čas, aby ste nás 
kontaktovali a zvážili rekonštrukciu!.

Kompletná
údržba podláh

Spoločnosť špecializujúca sa na 
všetky parketové podlahy na údržbu 
a brúsenie sa zaoberá všetkými 
Slovenskymi okresmi. Vdaka svojim 

skúsenostiam a know-how ponúka 

kompetentný servis šitý na mieru vašim 

potrebám.

Najprv brúsenie 
potom lakovanie

Brúsenie je dôležitým krokom 
pri obnove podlahy. Pripravuje 
povrch pred vykonaním prác, 
ako je lakovanie alebo olejovanie 
parkiet. Brúsenie parkiet je 
proces odstraňovania vrchnej 
vrstvy drevenej podlahy brúsením 
abrazívnym materiálom.

Čistiace a 
údržbové výrobky 

Čistenie drevených podláh bývalo 
fuškou. Tradičným spôsobom je 
použitie mopu a vedra s čistiacim 
prostriedkom zmiešaným s vodou. 
Už nie! S novým sprejovým mopom 
od spoločnosti Bona stačí striekať 
napodlahu a zotrieť ju. 

Je čas urobiť
prácu pre vás

Medzi naše základné hodnoty patrí 
spoľahlivosť, 100% kvalita a dôvera 
zákazníka. Bude nám cťou skrášliť 
Váš domov a nesklamať Vašu 
dôveru. Naše služby na obnovu 
drevených podláh sú šetrné k 
životnému prostrediu

Naše služby

01 Renovácie
podláh a parkiet

Kompletný servis na obnovu drevených podláh šetrný 
k životnému prostrediu pre všetky rezidenčné a 
komerčné projekty s využitím inovatívnych systémov 
na brúsenie a opravu bez prachu na všetkých typoch 
drevených podláh. .

02 Montáž podláh a  
parkiet

Parketové podlahy môžu dodať bezhraničnú osobnosť 
každému štýlu domova. Nezáleží na tom, ktorý vzor 
vyberiete, určite budú mať dekoratívnu funkciu, ktorá 
je ideálna pre chodby, kuchyne a obývacie izby.Ale 
je tu jeden problém: parketové podlahy je notoricky 
zložité nainštalovať.

03 Dodávka
podláh a parkiet

Masívne parkety sú par excellence, tradičné podlahy 
známe od začiatku. Vysoko resistentné a odolné, 
masívne parkety sú synonymom dlhodobých 
investícií.Masívne parkety sú dokonale vhodné pre 
použitie v domácnosti.

http://interier.studio/
http://interier.studio/podlahy.html
http://renovujeme.com/
http://renovujeme.com/sluzby.html
http://interier.studio/blog-details.html
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6 Dôvod, prečo sa odlišujeme od ostatných

1 16 rokov skúseností
Prvopočiatky v polovicy  90 tych rokov boli v 
zmysle kompletnej stavebnéj činnosti. Časom 
naša špecializácia prešla na podlahy a par-
kety.Finálne sme sa zamerali na sanácie,ale-
bo renovácie podláh prípadne montáže 
drevených a exotických podláh.

Prečo si vybrať nás

2 Vysoká kvalita služieb
Len úzka špecializácia može zaručiť kvalitu 
vykonanéj práce.V roku 2007 sme prvý krát 
renovovali podlahy v Prezidentskom paláci 
Slovenskéj republiky.A následne v roku 2008.
Na základe výberového konania.

3 Profesionálny a vášnivý tím

Keď hovoríme, že sme hrdí na to, že sme 
rodinný podnik,nehovoríme len o tom, ako 
Anna, náš konateľ a jej rodina spolupraco-
vali 20 rokov. Myslíme si, že tím ľudí, ktorí sa 
snažia poskytnúť vám najlepší možný zážitok 
z podlahy, je tiež rodina! 

4 Veľ ká vízia a hodnota 
spoločnosti
Vykonávali sme murárske práce, maliarske 
práce,zatepľovanie budov,renováciu dverí a 
zárubní, kladenie laminátových
aj drevených podláh,či brúsenie podláh.Tieto 
roky praxe nás doviedli k rozhodnutiu založiť 
si spoločnosť RENOVUJEME, s.r.o. 

5 Zameriavame sa na kvalitu
Vynikajúca zručnosť, cenová dostupnosť, in-
tegrita a zákaznícky servis. Počas svojej praxe 
sme zrekonštruovali množstvo bytov, domov, 
chalúp, ale aj priestory mestských úradov,
hotelov, nemocníc a škôl.

6 Dôveryhodný partner pre 
viac ako 100 produktov
Naši technici sú certif ikovaní na produk-
ty Sika, Pergo,Osmo,Murexin,Remmers, 
Odie’s Oil , UZIN, Pallmann, Arturo,Krono-
span,Haro,Tarket,Kehrs a iné! Že sme špecial-
isti na Bona produkty, vám iste nemusíme 
pripomínať.

Naši dodávatelia

Viac ako 100 klientov 
nám dôverujú 
pre ich podnikanie.

Odie’s Oil 
Technológie

Olej Odie je skvelý pre všetky druhy dreva, exotické 
aj domáce.

Potravinársky bezpečný, bezrozpúšťadlový, netoxický 
prípravok na drevo a stabilizátor, ktorý možno 
použiť samostatne alebo v kombinácii s akoukoľvek 
kombináciou iných olejových povrchov Odie’s Oil 
Finish

Bona
Technológie

Dodáva produkty pro instalaci, údržbu a renovaci 
dřevěných podlah.. 

Společnost Bona AB je rodinná společnost založena 
v roce 1919. Sídlí ve Švédsku a v současné době má 
dceřiné společnosti a distributory ve více než 90 
různých zemích po celém světě

Remmers
Environmental

Remmers [eco] znamená modernú, budúcnosť 
orientovanú a udržateľnú činnosť a týka sa divízií 
výrobkov
Značka Remmers [eco] stelesňuje zodpovedné 
využívanie zdrojov, ľudí a prírody externe aj interne. 
Výrobky s touto značkou kvality nájdete v celom rade 
Remmers.

http://interier.studio/renovacie_podlah.html
http://interier.studio/projekt_palac.html
http://renovujeme.com/index.html
http://renovujeme.com/o-nas.html
https://www.odiesoil.com
https://www.bona.com/cz/About-Bona/
https://www.remmers.com/de/
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