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Predstavenie spoločnosti SCASERV
SCASERV je dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť poskytujúca služby v obore lešenie a debnenie v Českej,
Slovenskej a Poľskej republike. Svoju činnosť zahájila
v marci roku 2012 a nadviazala na dlhodobú tradíciu
spoločností SGB, Hünnebeck a Harsco, ktoré na týchto
trhoch pôsobili od roku 1992.
Sídlo spoločnosti a pobočka ponúkajúca kompletný
sortiment a služby sa nachádza v Ostrave. Na území
Českej republiky máme ďalej pobočky v Prahe a Brne.
Začiatkom roku 2017 sme v Brne - Brnenských Ivanoviciach kúpili pozemok. Počas toho istého roku sme tu
vybudovali vlastný moderný areál, do ktorého sa
následne brnenská pobočka presťahovala. Podobný
strategický cieľ výstavby areálov šitých na mieru
potrebám našich zákazníkov a zamestnancov plánujeme i v ďalších mestách, kde aktuálne pôsobíme.

zahrňujúce montáž a demontáž lešenárskych systémov, dopravu, technickú podporu, projekčnú činnosť
a školenie.

Kladieme absolútny dôraz na bezpečnosť, kvalitu,
spoľahlivosť našich služieb a individuálny prístup k zákazníkovi s cieľom navrhnúť správne a efektívne riešenie.
Našim zákazníkom ponúkame k prenájmu a predaju
certifikované produkty, ktoré sa radia k technologickej špičke na trhu:

Slovenská dcérska spoločnosť Scaserv s.r.o. zahájila
svoju činnosť v apríli 2012. Sídlo i pobočka spoločnosti sa nachádza v Bratislave. V marci 2013 zahájila svoju
činnosť poľská dcérska spoločnosť SCASERV sp. z o.o.
so sídlom a pobočkou v Chorzówe.
V ďalších regiónoch využívame širokú sieť distribútorov a úzko spolupracujúcich firiem, ktoré ponúkajú
naše produkty a služby.
Sme poprednou spoločnosťou poskytujúcou služby
v obore lešenie a debnenie v strednej Európe. Vďaka
vysoko odbornému tímu, vlastnému širokému spek2
tru produktov, ktoré zahrňuje státisíce m lešenia, stov2
ky pojazdných veží, desaťtisíce m debnenia a ďalších
prístupových systémov a systémov pre prácu vo výškach, sme schopní trvalo a komplexne zabezpečovať
požiadavky našich zákazníkov. Poskytujeme služby

fasádne rámové lešenie SPRINT
mobilné hliníkové veže BoSS
modulové lešenie CUPLOK
stenové debnenie LOGIK 50
nosníkové debnenie stropov a prievlakov
SCAFLEX
mobilné oplotenie
mobilné schodisko SafeStep
prechodové lávky SafeBridge
ochrana voľného okraja SafeGuard
schodiskové veže CUPLOK, R-MODUL
ďalší sortiment (spotrebný debniaci materiál, siete,
sklzy na stavebný odpad, kotevné príslušenstvo
a pod. )
Podrobnejšie informácie k jednotlivým sortimentom
nájdete v tomto prospekte alebo na našich webových stránkach www.scaserv.cz, www.scaserv.sk
a www.scaserv.pl či eshop.scaserv.cz
Na vzájomnú spoluprácu sa teší tím profesionálov
spoločnosti SCASERV.
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SPRINT 75/109
Fasádne rámové lešenie SPRINT prináša celú radu výhod z hľadiska prísnych požiadaviek bezpečnosti práce a vďaka žiarovému pozinkovaniu dosahuje dlhú
životnosť komponentov. Svojou jednoduchosťou
a rýchlosťou montáže prispieva k zníženiu prevádzkových nákladov a splneniu náročných požiadaviek súčasného stavebníctva.

i vnútorné zdvojené zábradlia i vonkajšie zarážky pri
podlahe.
Originálne patentové riešenie priečnikov umožňuje
jednoduché vyberanie aj vkladanie podláh v už
hotovom lešení, pričom je zachovaná vysoká tuhosť
konštrukcie. Vďaka patentu vyberateľných podláh
umožňuje systém montáž a demontáž celých sekcií.

Hlavným konštrukčným prvkom je uzavretý rám so
stojkami z trubiek 48,3 x 3,2 mm s vystuženými rámovými rohmi, integrovanými úchytmi pre vonkajšie

Lešenie SPRINT je certifikované v rade zemí podľa
platných európskych noriem EN a národných noriem
(napr. ČSN, SSN).
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Stĺpik zábradlia
Zábradlie koncové
Horný držiak zábradlia
Podlážka oceľová
Podlážka rebríková
Konzola 0,34 m
Konzola 0,75 m
pre veľké zaťaženie
Priehradový nosník
Záchytná strieška
Stuženie pozdĺžne zvislé
Stuženie pozdĺžne zvislé
so spojkou
Zábradlový rám
Rám pevný
Pätka staviteľná
Základový priečnik
Priečny prah
Zarážka
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montáž lešenia až do výšky 66 m podľa technických listov
systémové zábradlie sa osadzuje na vnútornej
i vonkajšej strane v osi stĺpikov rámu a nezasahuje
do vnútorného priestoru lešenia
vyberanie a vkladanie podláh je možné aj v zmontovanom lešení
rôzne výšky rámov umožňujú založenie lešenia
na svahovitom teréne
4
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šírka systému: 0,75; 1,09 m
dĺžka poľa: 3,0; 2,5; 2,0; 1,5; 1,09; 0,75 m
výška rámu: 2,0; 1,0; 0,66 m
výška prechodového rámu: 2,2 m
podlážky: oceľ, výstupové ALU
2
2
nosnosť: 200 kg/m pre pole 3,0 m; 300 kg/m pre
pole 2,5 m a kratšie
príslušenstvo zahŕňa: konzoly (0,34 a 0,75 m), priehradové nosníky a záchytné striešky

FASÁDNE RÁMOVÉ LEŠENIE
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BoSS

®

Ľahké hliníkové pojazdné veže BoSS sú ideálnou pomocnou konštrukciou v stavebníctve, v priemyslových prevádzkach, na verejných priestranstvách,
v atriách a všade tam, kde je potrebné použiť veže pre
opravárenské, údržbárske a montážne práce. Široký
sortiment komponentov umožňuje veľký výber zostáv rôznych rozmerov a pracovných výšok.
Súčasťou pojazdných veží BoSS sú všetky dôležité
bezpečnostné prvky, ako sú rámy s integrovanými
rebríkmi, okopové zarážky u podlážok a stabilizátory.

certifikácie v celej rade zemí napr. v Slovenskej
a Českej republike,Veľkej Británii, Nemecku.
Veže BoSS ponúkame v dvoch prevedeniach typov
rámov Klasik a Clima s rozdielne riešeným výstupom.
Na veže Klasik sa vystupuje pomocou rebríku, ktorý je
súčasťou rebríkového rámu. Veže Clima používajú
jednotný typ rámu s priečnikmi určenými priamo na
výstup a tým zjednodušujú montáž veží.

Rám 1,0 m

Systém BoSS splňuje všetky požiadavky európskych
a národných noriem pre pojazdné lešenie vrátane
Zarážka
koncová
Zarážka bočná

Rám rebríkový
2,0 m

Vzpera

vodorovná

Podlážka pevná
a podlážka
s prielezom

Vzpera

uhlopriečná

Rám rebríkový
2,0 m

Nastaviteľná stojka
Koliesko s brzdou

najtuhšia veža na trhu
montáž až do výšky 16 m bez potreby kotvenia
výstup na pracovnú podlahu je zabezpečený integrovaným rebríkom (typ KLASIK) alebo výstupovými rámami (typ CLIMA)
veže sú konštruované z ľahkej ALU zliatiny
6

Stabilizátor

rýchla a jednoduchá montáž bez spojok a drobných komponentov
veže sú ponúkané v šírkach 1,45 a 0,85 m a dĺžkach
1,8; 2,5 a 3,2 m
certifikát EN 1004, trieda 3

ĽAHKÉ HLINÍKOVÉ POJAZDNÉ VEŽE
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Modulové lešenie CUPLOK
Systém modulového lešenia CUPLOK je unikátny vďaka metóde spojovania priečnikov a stojok pomocou
špeciálneho zámku – šálku.
Široký sortiment komponentov rôznych rozmerov
umožňuje využitie tohto systému predovšetkým pre
zložitejšie aplikácie.

V oblasti podperných lešení umožňuje podopierať
monolitické či prefabrikované betónové konštrukcie.
Pri využití v oblasti fasádnych lešení možno využiť pre
kruhové, členité a inak zakrivené fasády.
CUPLOK je vyrábaný z konštrukčnej ocele S355 podľa
európskej normy EN 10025.

Systém je ideálny pre priestorové pracovné konštrukcie alebo pracovné veže.

Stuženie

Stojka bez tŕňa

Priečnik

Podlážka

Stuženie

Stojka s tŕňom
Staviteľná stojka
Základňa

univerzálne riešenie pre zložitejšie a atypické aplikácie
záruka vysokej bezpečnosti v porovnaní s klasickým rúrkovým lešením vďaka štandardným
spojovacím uzlom a systémovému stuženiu
2 - 3 násobná rýchlosť montáže v porovnaní s klasickým rúrkovým lešením
vysoká únosnosť až 74 kN na jednu stojku vďaka
8

vysokej tuhosti styčníkov a vysoko pevnostnej
oceli
ochrana povrchu žiarovým pozinkovaním zaručuje kvalitu, bezpečnosť a ochranu fasád pred
znečistením od koróznych produktov
schodiskové prvky z ľahkých zliatin alebo ocele
zaručujú rýchlu montáž a štandardné bezpečné
prevedenie výstupov

PRIESTOROVÉ A PODPERNÉ LEŠENIE
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LOGIK 50
LOGIK 50 je všestranný debniaci panelový systém zabezpečujúci bezchybný povrch betónových konštrukcií do maximálnych prípustných tlakov betóno2
2
vej zmesy 50 kN/m pri stenách a 75 kN/m pri stĺpoch.

Dokonalé vzájomné spojenie panelov sa zabezpečí
klinovou spojkou, ktorá panely zároveň zrovnáva,
spája a zamyká. V prípade potreby vkladania výdrev
do debnenia prichádzajú ku slovu ďalšie spojovacie
prvky napr. nastaviteľné spojky, vyrovnávacie lišty či
zvlakové profily v súlade s návodom.

1500

Debnenie je optimalizované pre malé až stredne
veľké projekty. Jeho variabilita umožňuje vytvárať
aplikácie pre všetky typy stien, základov a stĺpov.
Obojstranné debnenie so spínaním je pre tento systém samozrejmosťou, v prípade použitia vhodnej
opornej konštrukcie nič nebráni i návrhu jednostranného debnenia.

Vďaka nízkej hmotnosti najväčšieho dielu, necelých
83 kg, je systém predurčený pre ručnú manipuláciu po
stavenisku. Na presun zmontovaných zostáv pomocou žeriavu sa využívajú žeriavové háky umožňujúce
celkom bezpečnú manipuláciu.

Kruhová matica
&
spínacia tyč DW15

1500

Klinová spojka

900

použitie v širokom okruhu aplikácií: debnenie
stien, stĺpov, pyliérov, zaoblených konštrukcií
alebo jednostranné debnenie
2
tlak betónovej zmesy až 50 kN/m
klinová spojka spojí, vyrovná a uzamkne debnenie
jedným úderom kladiva
10

750

600

450

300

možnosť premiestňovať veľké celky žeriavom
systém pre ručnú montáž
priebežná drážka profilu rámu umožňuje umiestnenie spojok v ľubovoľnom mieste a spojenie panelov v rôznych úrovniach

PANELOVÝ DEBNIACI SYSTÉM
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SCAFLEX
SCAFLEX je systém stropného debnenia, využívajúci
drevené lepené nosníky, trojvrstvové dosky, staviteľné stavebné stojky a doplnkové prvky.

Rošt nesú stavebné oceľové stojky s hlavami a trojnožkami. Stavebné stojky plne zodpovedajú požiadavkám ČSN EN 1065 a patria ku špičke na trhu.

Prvkové debnenie je vhodné na riešenie rovných aj
tvarovo komplikovaných stropov od malého rozsahu
až po rozsiahle stropné dosky.

Systém zahrňuje komponenty tak pre debnenie
trámov a prievlakov, ako aj výškových skokov dosky.
Doplnkom môže byť ochrana voľného okraja proti
pádu.

Debniaci rošt je tvorený nosníkmi H20, ktoré splňujú
požiadavky normy ČSN EN 13377 a sú k dispozícii
v dĺžkach od 0,8 m do 5,9 m.
Krajný nosník
bez konzoly

e e
k

Sekundárny
nosník

Krajný nosník
Stredný nosník
s konzolou
Vzdialenosť primárnych nosníkov
Vzdi

Krajný nosník
s konzolou
alenosť primárnych nosníkov
L [m]

L [m]

Primárny
nosník

(na príklade
nezobrazené)

k

Zaťažovacia
šírka pre:

Stojka

Stojka

Trojnožka

a

a

b

b

b

b

variabilný, vysoko všestranný a skladný systém
nie je závislý na pevne daných vzdialenostiach
nosníkov a stojok. Tieto vzdialenosti sú upravované podľa zaťaženia, čím sa znižuje počet potrebných stojok a nosníkov
12

c

rozsiahly sortiment stojok 1,5; 3,0; 4,0; 5,5 m
výška prievlakov od 30 do 90 cm pri použití prievlakovej spony a prievlakového nosníka

NOSNÍKOVÉ DEBNENIE STROPOV A PRIEVLAKOV
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MOBILNÉ OPLOTENIE
V ucelenom systéme produktov SCASERV ponúkanom formou predaja i prenájmu nechýba ani mobilné
oplotenie.
Mobilné oplotenia tvorené poľami zo zváranej siete
sú obľúbené pre svoju jednoduchú, rýchlu inštaláciu
a jednoduchú premiestniteľnosť.

jednoduchá montáž
ľahká premiestniteľnosť
vysoká kvalita a dlhá životnosť
žiarovo pozinkovaná úprava

14

Jednotlivé dielce dosahujú vďaka žiarovému pozinkovaniu vysokú kvalitu a dlhú životnosť. Toto oplotenie
je ideálne pre ochranu staveniska či oplotenie dočasných skladov a nájde svoje uplatnenie i pri usporadúvaní športových alebo kultúrnych akcií.

prvky mobilného oplotenia:
§ dielce zo zvarovanej siete 3500 x 2000 mm
§ plotová spojka
§ betónová/plastová pätka
§ plotová brána, plotová bránka
§ bočná vzpera

MOBILNÉ OPLOTENIE
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SafeStep
Schodisko SafeStep je ponúkané v šírkach 0,7 a 1,0 m
a nájde uplatnenie na stavebných zákazkách, ktoré
slúžia pre ľahký a pohodlný výstup i zostup. Schodisko
o
sa vyznačuje rozsiahlym variabilným sklonom 30 o
55 , pri ktorom zostávajú schodiskové stupne stále
v horizontálnej polohe, pričom sklon zábradlia je vždy
v rovnakom sklone so schodiskom.
Je možné ich zabezpečiť ľahkou montážou s dvoma
pracovníkmi behom pár minút. Uchytenie sa uskutočňuje buď k pevnému podkladu (stropné dosky) záves na strop, alebo k lešeniu - záves na lešenie.

Jednotlivé schodiskové stupne majú protišmykovú
úpravu a sú vyrobené z pozinkovanej ocele, ktorá
zaisťuje dlhú životnosť a odolnosť voči poškodeniu.
So schodiskom je možné jednoducho manipulovať
i za pomoci žeriavu vďaka zabudovaným hákom pre
žeriav.
Schodiská SafeStep sú navrhnuté a vyrobené v súlade s európskou normou EN 12811.

1,80 m - 2,94 m

max 3,11 m
Rohož/rošt
stupeň
30o - 55o

1000 mm

SafeStep 70
dostupné v šiestich základných dĺžkach
schodiská môžu byť bezpečne napojené jedno na
druhé
so základným schodiskom s 18 stupňami je možné
dosiahnuť výšky až 4,1 m
maximálny počet stupňov je 21 (napríklad spojením 18 + 3 stupňov), je možné dosiahnuť výšky až
4,75 m
prevádzkové zaťaženie schodiska 100 kg/m2
16

SafeStep 100
dostupné v štyroch základných dĺžkach
schodiská môžu byť bezpečne napojené jedno na
druhé
so základným schodiskom s 15 stupňami je možné
dosiahnuť výšku až 3,6 m
maximálny počet stupňov je 23 (napríklad spojením 15 + 8 stupňov), je možné dosiahnuť výšku až
5,0 m
2
prevádzkové zaťaženie schodiska 100 kg/m

MOBILNÉ SCHODISKO
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SafeBridge
SafeBridge sú optimálnym riešením pre premostenie
dielčích výkopov a výkopových rýh, pre pokládku inžinierskych sieti, vodovodov, plynovodov alebo elektrických rozvodov. Premostenie je určené ako pre
použitie na stavbách, tak i pre verejnosť napríklad pre
prístup do budovy cez výkop v chodníku.

Svetlá šírka priechodu je 1,0 m. Po oboch stranách je
premostenie zabezpečené zarážkami výšky 160 mm.

hliníková alebo oceľová konštrukcia
sklopné zábradlie pre ľahký transport a rýchlu
montáž
stohovateľné pre skladovanie a prepravu, výška
dĺžke 24 cm
protišmykový povrch
oká pre prepravu žeriavom
použitie na stavbách i pre verejnosť

2 m - pre otvor max. 1,3 m; max. dovolené zaťaženie1850 kg; vlastná hmotnosť 72 kg
3 m - pre otvor max. 2,25 m; max. dovolené zaťaženie1750 kg; vlastná hmotnosť 110 kg
4 m - pre otvor max. 3,3 m; max. dovolené zaťaženie1500 kg; vlastná hmotnosť 142 kg
6 m - pre otvor max. 5,3 m; max. dovolené zaťaženie 850 kg; vlastná hmotnosť 207 kg
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SafeBridge sú dostupné v štyroch dĺžkach pre prekonanie výkopov rôznych šírok.

PRECHODOVÉ LÁVKY
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SafeGuard
Zaistenie maximálnej bezpečnosti stavieb je v súčasnej dobe stredom pozornosti všetkých. Realizačným
firmám a ich stavbyvedúcim týmto ponúkame kompletný systém ochrany voľného okraja, ktorý sa dá
použiť nielen v kombinácii s našimi debniacimi systémami, ale i samostatne. Základom sú konektory pre
uchytenie k debniacim systémom, či svorky umožňujúce upevnenie k hotovým železobetónovým a oceľovým konštrukciám. Na ne sa jednoduchým spôsobom
pripevní stĺpik zábradlia. Ten je vybavený úchytmi pre
dvojtyčové drevené zábradlie a podľa požiadavky

doplnené úchytom pre zarážku. Stĺpik je rovnaký pre
všetky systémy.
K zaisteniu ochrany voľného okraja u hotových konštrukcií sa najčastejšie používa šróbová svorka. Tú je
možné jednoducho pevne prichytiť k okraju stropu
a prievlakov až do hrúbky 47 cm.
Veľkou výhodou systému SafeGuard je vysoká životnosť, zaistená žiarovým pozinkovaním všetkých
komponentov, robustnosť a jednoduchosť použitia.

263
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Svorka

všetky komponenty sú požiarované zinkované
SafeGuard stĺpik je zhodný pre všetky kombinácie ochrany voľného okraja
ochrana voľného okraje pre železobetonové dosky, drevené a oceľové nosníky
použiteľný pre debnenie stropov, prekladané
debnenie
SafeGuard konektor pro nosníky H20 je rovnako
využiteľný pre stropné prvkové debnenie
20

úplnej ochrany voľného okraja môže byť dosiahnuté pomocou SafeGuard mreže
stĺpik SafeGuard je vybavený bezpečnostným mechanizmom proti nadvihnutiu a uvoľneniu
systém umožňuje osadiť alebo odstrániť držiak
zarážky dodatočne
investícia do tohoto systému sa skutočne vyplatí
(životnosť je 15 – 20 rokov)

OCHRANA VOĽNÉHO OKRAJA
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CUPLOK a R-MODUL
Schodiskové veže sa používajú k bezpečnému a efektívnemu prístupu pracovníkov a doprave materiálu
a náradia do vyšších úrovní pri rekonštrukciách i novej
výstavbe objektov pozemného staviteľstva, mostov
i priemyselných stavieb.
SCASERV ponúka riešenie pomocou dvoch systémov
schodiskových veží.
Stuženie
schodiska 2,0 x 1,8

Schodisková veža zo systému R-MODUL je vhodná
ako prístupové a únikové schodisko pre stavby s menej častým pohybom osôb a s potrebou menšieho
transportu objemu materiálu. Schodisková veža sa
vyznačuje nízkou hmotnosťou a rýchlou montážou.
Schodisková veža zo systému CUPLOK je vysoko únosnou a tuhou konštrukciou. Je vhodná pre väčšie stavby, kde je potrebné vežu použiť pre častý výstup osôb
a premiestňovanie väčších objemov materiálu. Tento
typ schodiskové veže poskytuje dostatok priestoru
na podestách i schodiskách.

Zarážka

Stuženie

Stojka s tŕňom
Xm
1,8 m
Základňa
Xm

CUPLOK
výstupy vo viacerých výškových úrovniach
výstup po schodiskových ramenách šírky 0,8 m
a dĺžky 1,8 m celkový rozmer 3,8 x 1,8 m - kotvená
alebo nekotvená aplikácia
dlhá životnosť, oceľové komponenty vyrobené
z vysoko pevnostnej ocele S355, žiarovo pozinkované
pripojovanie všetkých nosných častí a zábradlí
pomocou integrovaných šálkov
ALU schody
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Podlážka
Staviteľná
stojka 1,8 m

R-MODUL
rýchla a jednoduchá montáž, pripojovanie všetkých nosných častí a zábradlí na systém roziet
tuhosť konštrukcie, nosné prvky oceľové, žiarovo
pozinkované, schodiskové ramena ľahké, hliníkové, schodiskové rameno šírky 0,625 m
priaznivá cena veže i poskytovaných služieb

SCHODISKOVÉ VEŽE
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SLUŽBY
Prenájom a predaj
Ucelený sortiment ponúka spoločnosť SCASERV ako
formou prenájmu, tak formou predaja. Prenájom je
správnou vo ľ bou najmä pre rozsiahle projekty,
jednorazové akcie alebo v prípade eliminácie
prevádzkových nákladov na skladovanie materiálu
alebo odpisových nákladov. Dôležitým aspektom je
rovnako možnosť využitia materiálu len v sezóne,
kedy je pripravený v bezchybnom a odborne
servisovanom stave.
K predaju ponúkame nielen nový materiál s všetkou
dokumentáciou a certifikáciou, ale tiež použitý
materiál za výhodných cenových podmienok.

Montáž a demontáž
lešenárskych systémov
Jednou zo služieb, ktoré spoločnosť SCASERV ponúka
svojím zákazníkom, je montáž a demontáž lešenárskych systémov. Naše špecializované a skúsené tímy,
ktoré sú pravidelne pre škoľ ované ako v oblasti
predpisov týkajúcich sa montá ž e a demontá ž e
lešenia, tak i predpisov BOZP, zaistia v prípade potreby správne, rýchle a včasné postavenie našich systémov. Zákazník tak môže použiť svojich zamestnancov
pre iné činnosti na pracovisku. Po montáži lešenia od
nás obdrží odovzdávací protokol vyhotovený odborne spôsobilou osobou.

Projekčná činnosť a technická
podpora
Na základe požiadaviek zákazníka zaistí naše technické oddelenie vypracovanie prehľadných výkresov
a kladačských plánov, čím sa značne usporí čas pri
montáži lešenárskych a debniacich systémov.
Technické oddelenie veľmi úzko spolupracuje so
zákazníkmi i na stavbách. Vďaka profesionálnym
technickým výkresom je známy presný výpis navrhnutého materiálu, naplánovanie dielčích etáp
v celom procese a časový harmonogram. Týmto
spôsobom pomáhame minimalizovať riziká a dosahovať v každom smere tie najlepšie výsledky.
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Doprava
Ak nemáte k dispozícii vlastnú dopravu, radi Vám
v rámci komplexného riešenia zákaziek ponúkame
prepravné služby nákladnými vozidlami k doprave
nášho sortimentu až na stavbu, kde ho zložíme a po
skončení stavby zase naložíme a odvezieme. K preprave materiálu využívame vlastné vozidla a stálych
zmluvných partnerov, čím zaručujeme skúsenosť
vodičov a maximálne využitie kapacít.

Školenie
Spoločnosť SCASERV ponúka ucelenú radu odborných školení. Pravidelne vás zoznamujeme s najnovšími legislatívnymi zmenami a nariadeniami. Široká
ponuka školení zahrňuje predovšetkým produktové
kurzy s praktickými ukážkami montáže jednotlivých
systémov alebo školení odborne spôsobilých osôb
pre dočasné stavebné konštrukcie.

Bezpečnosť a ochrana zdravia
pri práci
Zaistenie ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci
zamestnancov i ďalších osôb zúčastnených, alebo
osôb ovplyvnených naším podnikaním patrí k zásadným prioritám našej spoločnosti.
Medzi naše základné zásady v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci patrí:
predchádzať všetkým úrazom a chorobám z povolania
bezpečnosť práce je zásadným prvkom pri výkone
práce zamestnancov
bezpečnosť je pridanou hodnotou nielen pre zákazníkov a obchodných partnerov, ale i pre zamestnancov
bezpečnosť je priamou zodpovednosťou vedenia

Servis
K všetkým systémom ponúkame odborné opravy
jednotlivých komponentov alebo predaj náhradných
dielov pre ich opravu.
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E-SHOP
V júli 2018 sme pre Vás spustili nový e-shop, nájdete
ho na adrese www.eshop.scaserv.cz alebo prostredníctvom odkazu na oficiálnom webu spoločnosti.
Ponúkame k predaju certifikované produkty najvyššej kvality, ktoré používame na vlastných požičovniach a máme s nimi len tie najlepšie skúsenosti.

máme vlastné sklady a dostatočné zásoby
materiálu je ihneď k dodaniu
nízke ceny vďaka veľkým objemom nakupovaného materiálu pre vlastné potreby
Po novom taktiež ponúkame možnosť bezhotovostnej platby (platobnou kartou) na každej našej pobočke.

Výhody nákupu v našom e-shope:
sme odborníci na lešenie a debnenie a vieme poradiť
ponúkame len materiál, ktorý sami dlhodobo používame

Táto služba platí len pre Českú republiku.
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POZNÁMKY
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LEŠENIE A DEBNENIE

Chorzów

Praha
Ostrava

Brno

Bratislava

SÍDLO FIRMY:

POBOČKY:

SCASERV s.r.o.

Ostrava

Praha

Pri Starom letisku 4
831 07 Bratislava 3
Tel.: +421 244 459 871
E-mail: bratislava@scaserv.sk
IČ: 46595074
DiČ: SK2023473914

Lihovarská 663/38
718 00 Ostrava - Kunčičky
Tel.: +420 595 222 200
E-mail: ostrava@scaserv.cz

Bečovská 939
104 00 Praha 10 - Uhříněves
Tel.: +420 272 101 511
E-mail: praha@scaserv.cz

Brno
Jahodová 572/31
620 00 Brno - Brněnské Ivanovice
Tel.: +420 548 212 997
E-mail: brno@scaserv.cz

Chorzów
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 80312/B.

www.SCASERV.cz

ul. Leśna 50
41-506 Chorzów
Tel.: +48 730 025 111
E-mail: chorzow@scaserv.pl

www.SCASERV.sk

www.SCASERV.pl

