


Společnost KOVO Třinec působí na trhu 

již od roku 2000. Tak jako vše ostatní i 

firma KOVO Třinec si postupem času 

prošla svým vývojem a v současnosti 

můžeme řici, že se jedná o finančně 

zdravou a stabilní společnost, která si 

zakládá na dobrých vztazích se svými 

zákazníky.

Kdo jsme…

KOVO Třinec s.r.o.
Komenského 812, 
739 61 Třinec

IČ: 25861948, 
DIČ: CZ25861948

Úřední hodiny
Pondělí - Středa: 
7:00 - 15:00

+420 558 987 890
info@kovotrinec.cz
www.kovotrinec.cz

Aktuální nabídka prací a služeb naší 

firmy KOVO Třinec vychází z dlouho-

leté zkušenosti s jednotlivými čin-

nostmi. Zároveň dokážeme pružně 

reagovat a přizpůsobit se specifickým 

požadavkům zákazníků z řad firem, 

státní správy nebo jednotlivců.

Co děláme…
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• uklízíme kanceláře, výrobní prostory, šat-
ny, společné prostory v bytových domech, 
jednotlivé domácnosti, stavby atd.

• pomocí vlastní vysokozdvižné plošiny pro-
vádíme mytí oken, čištění okapů a fasád

• čistíme koberce a čalounění

• máme zkušené zaměstnance  
a potřebné technické vybavení

• staráme se o zelené plochy v průmyslových 
areálech nebo u rodinných domů – sečeme 
trávu, provádíme vertikutaci, mulčujeme

• odstraňujeme náletové dřeviny

• štěpkujeme dřevní hmotu

• provádíme ořezy stromů (z plošiny),  
kácíme stromy

• frézujeme pařezy

• provádíme výsadbu stromů a keřů

Úklidové 
a čistící
práce

Údržba 
zeleně
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Správa 
nemovitostí3

• vyhledáme nájemníka, zajišťujeme  
veškerou komunikaci s nájemníky

• uzavíráme smlouvy s nájemníky,  
dodavateli energií a služeb

• předáváme a přebíráme byty

• provádíme vyúčtování

• kontrolujeme technický stav  
nemovitosti (revize) 4

• provádíme rekonstrukce  
(od drobných až po generální)

• realizujeme výstavbu na klíč nebo  
provedeme pouze dílčí stavební úpravy

• zhotovíme přípojky k nemovitostem

• pracujeme s technikou –  
více na stránce „nabízíme k využití“

Stavební 
úsek



Agentura práce

Máme povolení k výkonu 
agentury práce v plném 
rozsahu, tzn. zprostřed-
kování zaměstnání, po-
radenství, zaměstnávání 
fyz. osob za účelem vý-
konu práce u uživatele. 
Aktivně již několik let 
jako agentura práce pů-
sobíme. 

Paličské práce

Zaměřujeme se na palič-
ské práce v hutní výrobě  
(řezání kyslíkem, pálení 
kyslíkovým kopím).  

Pomocné práce

Poskytujeme služby, kte-
ré nejsou přímo výrobní 
povahy – údržba, opra-
vy, mazací práce, čištění 
strojů a zařízení apod.

Autodoprava

Vozíme třeba uhlí, písek, 
dřevo, brikety, stavební 
materiál.  K dispozici jsou 
2 automobily Renault 
Master do 3,5 tuny se 
sklopnou korbou, z toho 
1 třístranný sklápěč.

Plošina 
Pronajímáme vysokozdvižnou plošinu Socage 20D, 
s pracovním dosahem 19,5 m, boční dosah činí 8,7 
m, nosnost koše 300 kg. Koš plošiny lze nahradit há-
kem ke zvedání 300kg břemene. 

Kloubový nakladač  
Použiváme kloubový nakladač MultiOne s výsuv-
ným ramenem (dosah 3,2 m). Předností nakladače 
je možnost využití široké palety příslušenství – mul-
tifunkční lopata, paletizační vidle, sněhová radlice, 
naviják 20 m.

Automobily
Vozíme např. uhlí, písek, stavební materiál. K dispo-
zici jsou 2 automobily Renault Master do 3,5 tuny se 
sklopnou korbou, z toho 1 třístranný sklápěč.

Ostatní
činnosti:

Nabízíme
k využití:
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