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„Dobrý obchod je takový,  
kde jsou spokojeni všichni zúčastnění. “ 

 
          Tomáš Baťa 

O spoločnos  
REPROGAS s.r.o. je modernou stavebnou spoločnosťou 
zaoberajúcou sa realizáciou inžinierskych sie  (voda, plyn a 
kanalizácia), inžinierskych stavieb (komunikácie a chodníky) 
ako aj potrubných systémov pre priemysel (plynoinštalácie, 
kotolne, rozvody plynov a teku n).  

Kvalita a spoľahlivosť 
Spoločnosť REPROGAS s.r.o. získala počas svojho pôsobenia 
množstvo cer fikátov a ocenení. Firma má zavedený integ‐
rovaný manažérsky systém, ktorý je zárukou kvalitnej reali‐
zácie diela. Sme držiteľmi cer fikátov: 
□ Cer fikát na systém manažérstva kvality  

podľa normy ISO 9001 
□ Cer fikát na systém kvality vo zváraní  

podľa normy ISO 3834‐2 
□ Cer fikát na systém environmentálneho manažérstva 

podľa normy ISO 14001 
□ Cer fikát na systém manažérstva bezpečnos  

a ochrany zdravia pri práci podľa normy OHSAS 18001 

Oprávnenia 
REPROGAS s.r.o. je aliančným partnerom SPP a.s.,  
vlastniacim oprávnenia na nasledujúce činnos : 
□ Inžinierska činnosť 
□ Projektová činnosť 
□ Montážna činnosť 
□ Stavebná činnosť 
□ Obchodná činnosť pre PZ 

Referencie 
V prípade Vášho záujmu o služby našej spoločnos , Vám 
radi poskytneme naše referencie na nižšie uvedených kon‐
taktných adresách a číslach. Každoročne zrealizujeme viac 
ako 300 zákaziek súvisiacich s inštaláciami. 



Prípojky plynu, vody,  
kanalizácie a elektriny 
Staviate alebo rekonštruujete svoj rodinný dom? Ponúka‐
me vám komplex služieb pre realizáciu všetkých prípojok. 
Rýchlo, kvalitne a za najvýhodnejšie ceny na trhu.  
 
REPROGAS s.r.o. ponúka: 
□ Poradenstvo, projekčné práce a inžiniering – získanie 

potrebných povolení (drobné stavby, rozkopávkové 
povolenia) 

□ Zemné a výkopové práce na prípojkách, pretláčanie, 
rezanie asfaltov a betónov 

□ Inštalačné práce – montáž prípojok, osadenie šácht 
a skríň, osadenie domových regulačných zostáv 

□ Spracovanie dokumentácie – revízií, skúšok všetkých 
zariadení 

Plynoinštalácie  
rodinných domov 
Dlhoročné skúsenos  a najnovšie technológie. Kvalitné 
komponenty značiek VIEGA, GEBERIT, IVAR ... 
 
Naša ponuka zahŕňa: 
□ poradenstvo, spracovanie projektovej dokumentácie 

a vybavenie potrebných povolení 
□ samotná inštalácia ‐ montáž potrubí, sekanie otvorov 

a drážok, zváračské práce, inštalácia plyn. zariadení 
□ revízie plynárenský zariadení, tlakové skúšky, odborné 

prehliadky a skúšky plyn. zariadení 

Zemné a výkopové práce 
Disponujeme novým vozovým a strojovým parkom, ktorý 
zvládne aj  e najťažšie úlohy. Či už ide o rozsiahle výkopy 
traktorbágrom JCB 3CX SUPER alebo prácu v tých najužších 
priestoroch s minibagrom BOBCAT 425. 
 
□ Realizácie výkopov (JCB 3CX, minibager BOBCAT, UNC 

a ryhovačom „trencher“) 
□ Pretláčacie práce a mikrotunelovanie tunelovacími 

kladivami do Ø 80 mm, Ø 110 mm a Ø 130 mm 
□ Oprava komunikácií – ciest a chodníkov (úprava do 

pôvodného stavu, betonáž a asfaltérske práce) 
□ Nákladnú automobilovú dopravu, dovoz stavebného 

materiálu, piesku a štrkov automobilmi MAN, LIAZ a 
MITSUBISHI  

□ Odvoz a likvidáciu stavebnej sute 

  
 
  Ing. Lukáš Čížik, 
 predstaviteľ manažmentu 
 
 0905 / 787 701 
 lukas.cizik@reprogas.sk 

  Kontaktujte nás: 
 
  Peter Omasta, 
 manažér výroby 
 
 0905 / 229 904 
 peter.omasta@reprogas.sk 

  
 
  Ing. Ján Kucek, 
 riaditeľ výroby 
 
 0905 / 872 408 
 jan.kucek@reprogas.sk 


