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SCASERV a.s. je dynamicky se rozvíjející společnost
poskytující služby v oboru lešení a bednění v České,
Slovenské a Polské republice. Svou činnost zahájila
v březnu roku 2012 a navázala na dlouhodobou tradi-
ci společností SGB, Hünnebeck a Harsco, které na
těchto trzích působily od roku 1992.
Sídlo společnosti a pobočka nabízející kompletní sor-
timent a služby se nachází v Ostravě. Na území České
republiky máme dále pobočky v Praze a Brně.

Počátkem roku 2017 jsme v Brně - Brněnských Ivano-
vicích zakoupili pozemek. Během téhož roku jsme zde
vybudovali vlastní moderní areál, do kterého se nás-
ledně brněnská pobočka přestěhovala. Podobný stra-
tegický cíl výstavby areálů šitých na míru potřebám
našich zákazníků a zaměstnanců plánujeme i v dalších
městech, kde nyní působíme.

Slovenská dceřiná společnost Scaserv s.r.o. zahájila
svou činnost v dubnu 2012. Sídlo i pobočka společ-
nosti se nachází v Bratislavě. V březnu 2013 zahájila
svou činnost polská dceřiná společnost SCASERV sp. z
o.o. se sídlem a pobočkou v Chorzówě.

V dalších regionech využíváme širokou síť distributo-
rů a úzce spolupracujících firem, které nabízejí naše
produkty a služby.

Jsme přední společností poskytující služby v oboru
lešení a bednění ve střední Evropě. Díky vysoce od-
bornému týmu, vlastnímu širokému spektru produk-
tů, které zahrnuje statisíce m lešení, stovky pojízd-2

ných věží, desetitisíce m bednění a dalších přístupo-2

vých systémů a systémů pro práci ve výškách, jsme
schopni trvale a komplexně zajišťovat požadavky

našich zákazníků. Poskytujeme služby zahrnující
montáž a demontáž lešenářských systémů, dopravu,
tech-nickou podporu, projekční činnost a školení.

Klademe absolutní důraz na bezpečnost, kvalitu, spo-
lehlivost našich služeb a individuální přístup k zákaz-
níkovi s cílem navrhnout správné a efektivní řešení.

Našim zákazníkům nabízíme k pronájmu a prodeji
certifikované produkty, které se řadí k technologic-
ké špičce na trhu:

fasádní rámové lešení SPRINT
mobilní hliníkové věže BoSS
modulové lešení CUPLOK
stěnové bednění LOGIK 50
nosníkové bednění stropů a průvlaků SCAFLEX
mobilní oplocení
mobilní schodiště SafeStep
přechodové lávky SafeBridge
ochrana volného okraje SafeGuard
schodišťové věže CUPLOK, R-MODUL
další sortiment (spotřební bednící materiál, sítě,
shozy na suť, kotevní příslušenství apod. )

Podrobnější informace k jednotlivým sortimentům
naleznete v tomto prospektu nebo na našich we-
bových stránkách www.scaserv.cz, www.scaserv.sk
a www.scaserv.pl či eshop.scaserv.cz

Na vzájemnou spolupráci se těší tým profesionálů
společnosti SCASERV.

Představení společnosti SCASERV a.s.
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SPRINT 75/109®

Fasádní rámové lešení SPRINT přináší celou řadu vý-
hod z hlediska přísných požadavků bezpečnosti práce
a díky žárovému pozinkování dosahuje dlouhé život-
nosti komponentů. Svou jednoduchostí a rychlostí
montáže přispívá ke snížení provozních nákladů a spl-
nění náročných požadavků současného stavebnictví.

Hlavním konstrukčním prvkem je uzavřený rám se
stojkami z trubek 48,3 x 3,2 mm s vyztuženými rámo-
vými rohy, integrovanými úchyty pro vnější i vnitřní
zdvojené zábradlí i vnější zarážky u podlahy.

Originální patentové řešení příčníků umožňuje snad-
né vyjímání i vkládání podlah v již hotovém lešení,
přičemž je zachována vysoká tuhost konstrukce. Díky
patentu vyjímatelných podlah umožňuje systém
montáž a demontáž celých sekcí.

Lešení SPRINT je certifikováno v řadě zemí dle plat-
ných evropských norem EN a národních norem (např.
ČSN, SSN).

montáž lešení až do výšky 66 m dle technických
listů
systémové zábradlí se osazuje na vnitřní i vnější
straně v ose sloupků rámu a nezasahuje do vnitř-
ního prostoru lešení
vyjímání a vkládání podlah je možné i ve smonto-
vaném lešení
různé výšky rámů umožňují založení lešení na sva-
žitém terénu

šířka systému: 0,75; 1,09 m
délka pole: 3,0; 2,5; 2,0; 1,5; 1,09; 0,75 m
výška rámu: 2,0; 1,0; 0,66 m
výška průchozího rámu: 2,2 m
podlážky: ocel, výstupové ALU
nosnost: 200 kg/m pro pole 3,0 m; 300 kg/m pro2 2

pole 2,5 m a kratší
příslušenství zahrnuje: konzoly (0,34 a 0,75 m), pří-
hradové nosníky a záchytné stříšky

Sloupek zábradlí
Zábradlí koncové
Horní držák zábradlí
Podlážka ocelová
Podlážka žebříková
Konzola 0,34 m
Konzola 0,75 m
pro velké zatížení
Příhradový nosník
Záchytná stříška
Ztužení podélné svislé
Ztužení podélné svislé
se spojkou
Zábradlový rám
Rám pevný
Patka stavitelná
Základový příčník
Příčný práh
Zarážka
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FASÁDNÍ RÁMOVÉ LEŠENÍ
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BoSS®

Lehké hliníkové pojízdné věže BoSS jsou ideální po-
mocnou konstrukcí ve stavebnictví, v průmyslových
provozech, na veřejných prostranstvích, v atriích
a všude tam, kde je zapotřebí použít věže pro opra-
várenské, údržbářské a montážní práce. Široký sorti-
ment komponentů umožňuje velký výběr sestav
různých rozměrů a pracovních výšek.

Součástí pojízdných věží BoSS jsou všechny důležité
bezpečnostní prvky, jako jsou rámy s integrovanými
žebříky, okopové zarážky u podlážek a stabilizátory.

Systém BoSS splňuje všechny požadavky evropských
a národních norem pro pojízdná lešení včetně certi-

fikace v celé řadě zemí např. v České a Slovenské
republice,Velké Británii, Německu.

Věže BoSS nabízíme ve dvou provedeních typů rámů
Klasik a Clima s odlišně řešeným výstupem. Na věže
Klasik se vystupuje pomocí žebříku, který je součástí
žebříkového rámu. Věže Clima používají jednotný typ
rámu s příčníky určenými přímo pro výstup a tím
zjednodušují montáž věží.

nejtužší věž na trhu
montáž až do výšky 16 m bez nutnosti kotvení
výstup na pracovní podlahu je zajištěn integro-
vaným žebříkem (typ KLASIK) nebo výstupovými
rámy (typ CLIMA)
věže jsou konstruovány z lehké ALU slitiny

rychlá a snadná montáž bez spojek a drobných
komponentů
věže jsou nabízeny v šířkách 1,45 a 0,85 m a dél-
kách 1,8; 2,5 a 3,2 m
certifikát EN 1004, třída 3
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Rám 1,0 m

Zarážka boční

Vzpěra
vodorovná

Vzpěra
úhlopříčná

Rám žebříkový
2,0 m

Kolečko s brzdou

Nastavitelná stojka

Stabilizátor

Zarážka
koncová

Rám žebříkový
2,0 m

Podlážka pevná
a podlážka
s průlezem



LEHKÉ HLINÍKOVÉ POJÍZDNÉ VĚŽE
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Modulové lešení CUPLOK

Systém modulového lešení CUPLOK je unikátní díky
metodě spojování příčníků a stojek pomocí speciální-
ho zámku – šálku.

Široký sortiment komponentů o různých rozměrech
umožňuje využití tohoto systému především pro slo-
žitější aplikace.

Systém je ideální pro prostorové pracovní konstrukce
nebo pracovní věže.

V oblasti podpěrných lešení umožňuje podpírat mo-
nolitické či prefabrikované betonové konstrukce.

Při využití v oblasti fasádních lešení lze využít pro kru-
hové, členité a jinak zakřivené fasády.

CUPLOK je vyráběn z konstrukční oceli S355 dle ev-
ropské normy EN 10025.

8

univerzální řešení pro složitější a atypické aplikace
zajištění vysoké bezpečnosti proti klasickým trub-
kovým lešením díky standardním spojovacím uz-
lům a systémovému ztužení
2 - 3 násobná rychlost montáže ve srovnání s kla-
sickým trubkovým lešením
vysoká únosnost až 74 kN na jednu stojku díky
vysoké tuhosti styčníků a vysokopevnostní oceli

ochrana povrchu žárovým pozinkováním zajišťuje
kvalitu, bezpečnost a ochranu fasád před znečiš-
těním od korozních produktů
schodišťové prvky z lehkých slitin nebo oceli zajiš-
ťují rychlou montáž a standardní bezpečné
provedení výstupů

Ztužení

Podlážka

Příčník

Stojka bez trnu

Stojka s trnem

Stavitelná stojka

Základna

Ztužení
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LOGIK 50
®

LOGIK 50 je všestranný bednící panelový systém zajiš-
ťující bezvadný povrch betonových konstrukcí do ma-
ximálních přípustných tlaků betonové směsi 50 kN/m2

u stěn a 75 kN/m u sloupů.2

Bednění je optimalizováno pro malé až středně velké
projekty. Jeho variabilita umožňuje vytvářet aplikace
pro všechny typy stěn, základů a sloupů. Oboustranné
bednění se spínáním je pro tento systém samozřej-
mostí, v případě použití vhodné opěrné konstrukce
nic nebrání i návrhu jednostranného bednění.

Díky nízké hmotnosti největšího dílce, necelých 83 kg,
je systém předurčen pro ruční manipulaci po stave-

ništi. Pro přesun smontovaných sestav pomocí jeřábů
se využívají jeřábové háky umožňující zcela bezpeč-
nou manipulaci.

Dokonalé vzájemné spojení panelů se provádí
klínovou spojkou, která panely zároveň srovnává,
spojuje a zamyká. V případě potřeby vkládání výdřev
do bednění přicházejí ke slovu další spojovací prvky
např. nastavitelné spojky, srovnávací lišty či svlakové
profily v souladu s návodem.

použití v širokém okruhu aplikací: bednění stěn,
sloupů, pilířů, zaoblených konstrukcí nebo jedno-
stranná bednění
tlak betonové směsi až 50 kN/m2

klínová spojka spojí, vyrovná a uzamkne bednění
jedním úderem kladiva

možnost přemísťování velkých celků jeřábem
systém pro ruční montáž
průběžná drážka profilu rámu umožňuje umístění
spojek v libovolném místě a spojení panelů v růz-
ných úrovních

10
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PANELOVÝ BEDNÍCÍ SYSTÉM
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SCAFLEX

SCAFLEX je systém stropního bednění, využívající
dřevěných lepených nosníků, třívrstvých desek, sta-
vitelných stavebních stojek a doplňkových prvků.

Prvkové bednění je vhodné pro řešení rovných i tva-
rově komplikovaných stropů od malého rozsahu až
po rozsáhlé stropní desky.

Bednící rošt je tvořen nosníky H20, které splňují poža-
davky normy ČSN EN 13377 a jsou k dispozici v dél-
kách od 0,8 m do 5,9 m.

Rošt je nesen stavebními ocelovými stojkami s hla-
vami a trojnožkami. Stavební stojky plně odpovídají
požadavkům ČSN EN 1065 a patří ke špičce na trhu.

Systém zahrnuje komponenty jak pro bednění trámů
a průvlaků, tak i výškových skoků desky. Doplňkem
může být ochrana volného okraje proti pádu.

variabilní, vysoce všestranný a skladný systém
není závislý na pevně daných vzdálenostech
nosníků a stojek.Tyto vzdálenosti jsou upravovány
dle zatížení, čímž se snižuje počet potřebných
stojek a nosníků

rozsáhlý sortiment stojek 1,5; 3,0; 4,0; 5,5 m
výška průvlaků od 30 do 90 cm při použití průvla-
kové spony a průvlakového nosníku

Krajní nosník Střední nosník Krajní nosníks konzolou
s konzolouVzdálenost primárních nosníků Vzdálenost primárních nosníků

L [m] L [m]

e e
k

b b baa b

Zatěžovací

šířka pro:

Krajní nosník
bez konzoly

k

(na příkladu
nezobrazeno)

c

Trojnožka

Sekundární
nosník

Primární
nosník

Stojka

Stojka
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NOSNÍKOVÉ BEDNĚNÍ STROPŮ A PRŮVLAKŮ
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MOBILNÍ OPLOCENÍ

V uceleném systému produktů SCASERV nabízeném
formou prodeje i pronájmu nechybí ani mobilní oplo-
cení.

Mobilní oplocení tvořená poli ze svařované sítě jsou
oblíbená pro svou jednoduchou, rychlou instalaci
a snadnou přemístitelnost.

Jednotlivé dílce dosahují díky žárovému pozinkování
vysoké kvality a dlouhé životnosti. Toto oplocení je
ideální pro ochranu staveniště či oplocení dočasných
skladů a najde své uplatnění i při pořádání sportov-
ních nebo kulturních akcí.

jednoduchá montáž
snadná přemístitelnost
vysoká kvalita a dlouhá životnost
žárově pozinkovaná úprava

prvky mobilního oplocení:

�
dílce ze svařované sítě 3500 x 2000 mm

�
plotová spojka

�
betonová/plastová patka

�
plotová brána, plotová branka

�
boční vzpěra
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MOBILNÍ OPLOCENÍ
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SafeStep

Schodiště SafeStep je nabízeno v šířkách 0,7 m a 1,0 m
a najde uplatnění na stavebních zakázkách, kde slouží
pro snadný a pohodlný výstup i sestup. Schodiště se
vyznačuje rozsáhlým variabilním sklonem 30 - 55 ,o o

při kterém zůstávají schodišťové stupně stále v hori-
zontální poloze, přičemž sklon zábradlí je vždy ve stej-
ném sklonu se schodištěm.

Jejich snadnou montáž lze zajistit již při dvou pracov-
nících během pár minut. Uchycení se provádí buď
k pevnému podkladu (stropní desky) - závěs na strop,
nebo k lešení - závěs na lešení.

Jednotlivé schodišťové stupně mají protiskluzovou
úpravu a jsou vyrobeny z pozinkované oceli, která
zajišťuje dlouhou životnost a odolnost vůči poškoze-
ní. Se schodištěm lze jednoduše manipulovat i za po-
mocí jeřábu díky zabudovaným hákům pro jeřáb.

Schodiště SafeStep jsou navržena a vyrobena v sou-
ladu s evropskou normou EN 12811.

SafeStep 70
dostupné v šesti základních délkách
schodiště mohou být bezpečně napojena jedno
na druhé
se základním schodištěm s 18 stupni lze dosáh-
nout výšky až 4,1 m
maximální počet stupňů je 21 (například spojením
18 + 3 stupňů), lze dosáhnout výšky až 4,75 m
provozní zatížení schodiště 100 kg/m2

SafeStep 100
dostupné ve čtyřech základních délkách
schodiště mohou být bezpečně napojena jedno
na druhé
se základním schodištěm s 15 stupni lze dosáh-
nout výšky až 3,6 m
maximální počet stupňů je 23 (například spojením
15 + 8 stupňů), lze dosáhnout výšky až 5,0 m
provozní zatížení schodiště 100 kg/m2
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1,80 m - 2,94 m

max 3,11 m

Rohož/rošt
stupeň
30 - 55o o

1000 mm



MOBILNÍ SCHODIŠTĚ
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SafeBridge

SafeBridge jsou optimálním řešením pro přemostění
dílčích výkopů a výkopových rýh pro pokládku inže-
nýrských sítí, vodovodů, plynovodů nebo elektric-
kých rozvodů. Přemostění je určeno jak pro použití
na stavbách, tak i pro veřejnost například pro přístup
do budovy přes výkop v chodníku.

Světlá šířka průchodu je 1,0 m. Po obou stranách je
přemostění opatřeno zarážkami výšky 160 mm.

SafeBridge jsou dostupné ve čtyřech délkách pro pře-
konání výkopů různých šířek.

hliníková nebo ocelová konstrukce
sklopné zábradlí pro snadný transport a rychlou
montáž
stohovatelné pro skladování a přepravu, výška
dílce 24 cm
protiskluzový povrch
oka pro přepravu jeřábem
použití na stavbách i pro veřejnost

2 m - pro otvor max. 1,3 m; max. dovolené zatížení
1850 kg; vlastní hmotnost 72 kg
3 m - pro otvor max. 2,25 m; max. dovolené zatížení
1750 kg; vlastní hmotnost 110 kg
4 m - pro otvor max. 3,3 m; max. dovolené zatížení
1500 kg; vlastní hmotnost 142 kg
6 m - pro otvor max. 5,3 m; max. dovolené zatížení
850 kg; vlastní hmotnost 207 kg
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PŘECHODOVÉ LÁVKY

19



SafeGuard

Zajištění maximální bezpečnosti staveb je v současné
době středem pozornosti všech. Realizačním firmám
a jejich stavbyvedoucím tímto nabízíme kompletní
systém ochrany volného okraje, který se dá použít
nejen v kombinaci s našimi bednícími systémy, ale
i samostatně. Základem jsou konektory pro uchycení
k bednícím systémům, či svorky umožňující upevnění
k hotovým železobetonovým a ocelovým konstruk-
cím. Na ně se jednoduchým způsobem připevní
sloupek zábradlí. Ten je vybaven úchyty pro dvouty-
čové dřevěné zábradlí a dle požadavku doplněn

úchytem pro zarážku. Sloupek je shodný pro všechny
systémy.

K zajištění ochrany volného okraje u hotových kon-
strukcí se nejčastěji používá šroubová svorka. Tu lze
jednoduše pevně přichytit k okraji stropů a průvlaků
až do tloušťky 47 cm.
Velkou výhodou systému SafeGuard je vysoká život-
nost, zajištěná žárovým pozinkováním všech kom-
ponentů, robustnost a jednoduchost použití.

všechny komponenty jsou požárově zinkované
SafeGuard sloupek je shodný pro všechny
kombinace ochrany volného okraje
ochrana volného okraje pro železobetonové
desky, dřevěné a ocelové nosníky
použitelný pro bednění stropů, překládané
bednění
SafeGuard konektor pro nosníky H20 je rovněž
využitelný pro stropní prvkové bednění

úplné ochrany volného okraje může být dosaženo
pomocí SafeGuard mříže
sloupek SafeGuard je vybaven bezpečnostním
mechanizmem proti nadzvednutí a uvolnění
systém umožňuje osadit nebo odstranit držák
zarážky dodatečně
investice do tohoto systému se skutečně vyplatí
(životnost je 15 – 20 let)
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Střední zábradlí

Vrchní zábradlí

Zarážka

Svorka

Fošny 3 x 15

0.39

0.15

0.40

0,15

0.15

< 2.00 m

263
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OCHRANA VOLNÉHO OKRAJE
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CUPLOK a R-MODUL

Schodišťové věže se používají k bezpečnému a efek-
tivnímu přístupu pracovníků a dopravě materiálu
a nářadí do vyšších úrovní při rekonstrukcích i nové
výstavbě objektů pozemního stavitelství, mostů
i průmyslových staveb.

SCASERV nabízí řešení pomocí dvou systémů schodiš-
ťových věží.

Schodišťová věž ze systému R-MODUL je vhodná jako
přístupové a únikové schodiště pro stavby s méně
častým pohybem osob a s potřebou menšího tran-
sportu objemu materiálu. Schodišťová věž se vyzna-
čuje nízkou hmotností a rychlou montáží.

Schodišťová věž ze systému CUPLOK je vysoce únos-
nou a tuhou konstrukcí. Je vhodná pro větší stavby,
kde je potřeba věž využít pro častý výstup osob
a přemísťování větších objemů materiálu. Tento typ
schodišťové věže poskytuje dostatek prostoru na
podestách i schodištích.

CUPLOK
výstupy ve více výškových úrovních
výstup po schodišťových ramenech šířky 0,8 m
a délky 1,8 m celkový rozměr 3,8 x 1,8 m - kotvená
nebo nekotvená aplikace
dlouhá životnost, ocelové komponenty vyrobe-
ny z vysoce pevnostní oceli S355, žárově pozin-
kované
připojování všech nosných částí a zábradlí pomocí
integrovaných šálků
ALU schody

R-MODUL
rychlá a jednoduchá montáž, připojování všech
nosných částí a zábradlí na systém rozet
tuhost konstrukce, nosné prvky ocelové, žárově
pozinkované, schodišťová ramena lehká, hliníko-
vá, schodišťové rameno šířky 0,625 m
příznivá cena věže i poskytovaných služeb

Základna

X m

X m

1,8 m

1,8 m

Stojka s trnem

Ztužení

Ztužení

Schodiště 2,0 x 1,8

Podlážka

Zarážka

Stavitelná
stojka

22



SCHODIŠŤOVÉ VĚŽE
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Ucelený sortiment nabízí společnost SCASERV jak
formou pronájmu, tak formou prodeje. Pronájem je
správnou volbou zejména pro rozsáhlé projekty,
jednorázové akce nebo v případě eliminace provoz-
ních nákladů na skladování materiálu nebo odpiso-
vých nákladů.
Důležitým aspektem je rovněž možnost využití mate-
riálu pouze v sezóně, kdy je připraven v bezvadném
a odborně servisovaném stavu.
K prodeji nabízíme nejen nový materiál s veškerou
dokumentací a certifikací, ale také použitý materiál
za výhodných cenových podmínek.

Montáž a demontáž
lešenářských systémů
Jednou ze služeb, které společnost SCASERV nabízí
svým zákazníkům, je montáž a demontáž lešenář-
ských systémů. Naše specializované a zkušené týmy,
které jsou pravidelně proškolovány jak v oblasti před-
pisů týkajících se montáže a demontáže lešení, tak
i předpisů BOZP, zajistí v případě potřeby správné,
rychlé a včasné postavení našich systémů. Zákazník
tak může použít své zaměstnance pro jiné činnosti na
pracovišti. Po montáži lešení od nás obdrží předávací
protokol vyhotovený odborně způsobilou osobou.

Projekční činnost a technická
podpora
Na základě požadavku zákazníka zajistí naše technic-
ké oddělení vypracování přehledných výkresů a kla-
dečských plánů, čímž se značně uspoří čas při montáži
lešenářských a bednících systémů.
Technické oddělení velice úzce spolupracuje se zákaz-
níky i na stavbách. Díky profesionálním technickým
výkresům je znám přesný výpis navrženého materiá-
lu, naplánování dílčích etap v celém procesu a časový
harmonogram.Tímto způsobem pomáháme minima-
lizovat rizika a dosahovat v každém směru těch
nejlepších výsledků.

SLUŽBY

Pronájem a prodej
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Doprava
Nemáte-li k dispozici vlastní dopravu, rádi Vám v rám-
ci komplexního řešení zakázek nabídneme přepravní
služby nákladními vozidly k dopravě našeho sorti-
mentu až na stavbu, kde jej složíme a po skončení
stavby zase naložíme a odvezeme. K přepravě materi-
álu využíváme vlastní vozidla a stálé smluvní partnery,
čímž zaručujeme zkušenost řidičů a maximální využití
kapacit.

Školení
Společnost SCASERV nabízí ucelenou řadu odbor-
ných školení. Pravidelně vás seznamujeme s nejnověj-
šími legislativními změnami a nařízeními. Široká na-
bídka školení zahrnuje především produktové kurzy
s praktickými ukázkami montáže jednotlivých systé-
mů nebo školení odborně způsobilých osob pro
dočasné stavební konstrukce.

Bezpečnost a ochrana zdraví
při práci
Zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti při práci za-
městnanců i dalších osob zúčastněných, nebo osob
ovlivněných naším podnikáním patří k zásadním prio-
ritám naší společnosti.
Mezi naše základní zásady v oblasti zdraví a bezpeč-
nosti při práci patří:

předcházet všem úrazům a nemocem z povolání
bezpečnost práce je zásadním prvkem při výkonu
práce zaměstnanců
bezpečnost je přidanou hodnotou nejen pro zá-
kazníky a obchodní partnery, ale i pro zaměstnan-
ce
bezpečnost je přímou zodpovědností vedení

Servis
Ke všem systémům nabízíme odborné opravy jednot-
livých komponentů nebo prodej náhradních dílů pro
jejich opravu.
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V červenci 2018 jsme pro Vás spustili nový eshop, naj-
dete ho na adrese nebo pros-www.eshop.scaserv.cz
třednictvím odkazu na oficiálním webu společnosti.

Nabízíme k prodeji certifikované produkty nejvyšší
kvality, které používáme na vlastních půjčovnách
a máme s nimi jen ty nejlepší zkušenosti.

Výhody nákupu v našem e-shopu:

jsme odborníci na lešení a bednění a umíme po-
radit
nabízíme pouze zboží, které sami dlouhodobě
používáme

máme vlastní sklady a dostatečné zásoby
zboží je ihned k dodání
nízké ceny díky velkým objemům nakupovaného
zboží pro vlastní potřeby

Nově také nabízíme možnost bezhotovostní platby
(platební kartou) na každé naší pobočce.

E-SHOP
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POZNÁMKY
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www.SCASERV.cz

Lihovarská 663/38
718 00 Ostrava - Kunčičky
Tel.: 595 222 200
E-mail: ostrava@scaserv.cz
IČ: 29395895
DIČ: CZ29395895

Společnost je zapsána v Obchodním
rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Ostravě, spisová značka B 4496.

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

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

Bratislava
Vajnorská 135
831 04 Bratislava 3
Tel.: +421 244 459 871
E-mail: bratislava@scaserv.sk

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

SÍDLO FIRMY: POBOČKY:

Praha

Brno

Ostrava

Chorzów

Bratislava

www.SCASERV.plwww.SCASERV.sk

SCASERV a.s.

LEŠENÍ A BEDNĚNÍ


	Obecny_new_Scaserv_201901_01-09_rev.6.pdf
	Obecny_new_Scaserv_201901_11-19_rev.6.pdf
	Obecny_new_Scaserv_201901_20-28_ver.6.pdf

