
 
 

REFERENCE VÝBĚR - DVEŘE JANSEN , VSTUPY, ZÁMEČNICKÁ VÝROBA ,   
                                   SCHODY , STAVEBNÍ REKONTRUKCE KOMPLET VSTUPY 
realizace rok 2018 až 2021  – lokalita  Bohumín,  Havířov, Karviná, Ostrava, Opava, Orlová,  
                                                      Rožnov pod Radhoštěm, Zlín   
                                                     
 

                            
 
 

                                



BOHUMÍN    
  Štefánikova 959, 960  Okružní 1126 

  Bohumín    Bohumín 

 ( dveře a schránky přední vstup )          (dveře přední vstup ) 

 ( montáž rok 2019 )                              ( montáž rok 2017 ) 

 

              

 
HAVÍŘOV      

   ul. U tesly 1, Havířov             ul. Družstevnická 14 až 24, Havířov        ul. Střední 6, Havířov 

  (dveře přední vstup)                       ( dveře zadní vstup )                            (dveře přední vstup ) 

  ( montáž rok 2019 )                         ( montáž rok 2018 )                           ( montáž rok 2017 ) 

 

                                   

 

           ul. Okružní 1187/4c 1188 / 4b, Havířov                Okružní 8, Havířov     

           (dveře přední vstup)                                                (dveře přední vstup)                                     

           ( montáž rok 2020 )                                                ( montáž rok 2020 )                                       

                                                 
 



             ul. Moskevská 1a, Havířov        

            ( komplet rekonstrukce vstupu, schodiště a chodníku, nové ocelové dveře JANSEN) 

           ( montáž rok 2020 )                          
 

             
 

 

             ul. Okrajová 47,49 , Havířov        Dělnická 21, Havířov  

            (Nové ocelové dveře JANSEN)  (Nové ocelové dveře JANSEN) 

            ( montáž rok 2021 )                          ( montáž rok 2021 )                         

 

                                  
 
 
 
 

KARVINÁ  
    Fibichova 1591, Karviná      Borovského 2320,2321,2322,2323  , Karviná 

   ( nové ocelové dveře a schránky přední vstup)           ( nové ocelové dveře a schránky přední vstup) 

   ( montáž rok 2016)       ( montáž rok 2019) 

                                       
 
 



OPAVA   
 

Na Valech 6,8                                 Kolářská 5,7 a  Mařádkova 10  

Opava                                 Opava 
 (nové dveře a schránky přední vstup)                                             (nové dveře PV s fixem)   

        ( montáž rok 2018 )                                                                        ( montáž rok 2017 )           
 

        
 

 

 

ORLOVÁ   : 
 

F.S.Tůmy 1203   Na výsluní 1278   Masarykova 840 

Orlová    Orlová    Orlová 
 (Nové dveře  přední a zadní vstup)         (nové dveře PV a schody)    ( nové dveře přední vstup ) 

 ( montáž rok 2019 a 2018 )                    ( montáž rok 2019 )            ( montáž rok 2020) 
 

               
 

 

 

Ke studánce 1034.1035        Masarykova 1023      F.S.Tůmy 1239 

Orlová          Orlová       Orlová 
 (Nové dveře  přední a zadní vstup)     (nové dveře PV a rekonstrukce komplet)   (nové ocel. dveře přední vstup) 

 ( montáž rok 2017,2018 )                    ( montáž rok 2018 )       (montáž rok 2019)         
 



               
 

 

Masarykova 914                kpt. Jaroše 753, 766 

Orlová                                           Orlová     
        (Nové dveře  přední a zadní vstup)                                              (nové dveře přední vstup)    

        ( montáž rok 2020 )                                                   ( montáž rok 2020, 2021) 

 

              
 

 

F.S Tůmy 1206               Na výsluiní 1279 

Orlová                             Orlová     
        (Nové dveře  přední vstup)                                             (komplet rekonstrukce schodiště a zábradlí) 

        ( montáž rok 2021 )                                      ( montáž rok 2021) 

 

 

                       
 

 

 

 

 



OSTRAVA   : 
         

Volgogradská 68                                               Abramovova 8  

Ostrava - Zábřeh                                              Ostrava - Zábřeh 

 (Nové dveře přední vstup, schránky             (Nové dveře přední vstup, schránky) 

 a komplet rekonstrukce)                        

  ( montáž rok 2019 )                                         ( montáž rok 2018 )                          

               
 

Nálepkovo náměstí 13,15 

Ostrava - Poruba                                          

 (Nové dveře  přední a zadní vstup)                        

        ( montáž rok 2019 )                                          

 

                                 
 

Provaznická 41,43 

Ostrava - Hrabůvka                                    

 (Nové dveře  přední a zadní vstup)                        

        ( montáž rok 2018 )                                          
 

               
 



Mjr. Nováka 11, Ostrava - Hrabůvka 

(Nové dveře  , schránky, komplet rekonstrukce a obklad)                        

        ( provedení rok 2018)                                          
 

 

        
 

 

Řecká 1, Ostrava - Poruba 

(Nové dveře  , schránky, komplet rekonstrukce, včetně schodiště, dlažeb)                        

        ( provedení rok 2018, 2019)                                          

         
 

 

Průkopnická 18, 22, Ostrava - Zábřeh 

(Nové dveře  , schránky, komplet rekonstrukce, včetně schodiště, dlažeb, stříšky, zvonků)                        

        ( provedení rok 2020)                                          
 

        
 

 

 

 

 

 



Krestova 25,27,29  ,  Ostrava - Hrabůvka 

(Nové dveře  , schránky, komplet rekonstrukce, včetně podesty,  dlažeb,)                        

        ( provedení rok 2020)                                          
 

      
 

 

 

Vlasty Vlasákové 8,10,12,14,  Ostrava Bělksý Les 

(komplet rekonstrukce přední a zadní  vstupy, schody, podesty, nové ocel. dveře s elektromagnetem, zvonky, domácí 

telefony )                       

        ( provedení rok 2020)     

 

                                              
 

 

 

Klegova 70,72,74  ,  Ostrava - Hrabůvka 

(Nové dveře  , schránky, komplet rekonstrukce,)                        

        ( provedení rok 2021)                                          

             
 

 

 
 

 



ROŽNOV POD RADHOŠTĚM   : 
Horská 1731,    Kulturní 1763,1764 

Rožnov pod Radhoštěm   Rožnov pod Radhoštěm 
 (Nové dveře  přední  vstup)                                  (nové dveře přední vstup a vnitřní zádveří)   

        ( montáž rok 2019  )                                             ( montáž rok 2019 )           
 

               
 

1.Máje 1355, Rožnov pod Radhoštěm     

( výměna dveří, schránek, dozdívky, omítky ) 

Montáž rok 2020 

 

          
 

ZLÍN   : 
 

Lorencova 3698,  Tř. T. bati 3697 Zlín     

( výměna dveří, schránek,) 

Montáž rok 2021 

       



 

 

 

    

 

 
         kontaktní kancelář Praha 
         ul. Husinecká 903/10 
         130 00  Praha 3 
   augustovic@sklepek.cz 
         mobil :  +420   603188181 
 

mailto:augustovic@sklepek.cz

