
Rekonstrukce
Plynárenské lávky
v Karlov˘ch Varech
Reconstruction of
Plynárenská
footbridge in Karlovy
Vary

Sanace krajnic
na silnici I/62

Dûãín-
Hfiensko,
II. etapa

Maintenance
of shoulders
on I/62 road

Dûãín-
Hfiensko,

stage II

Rekonstrukce âOV v Karlov˘ch Varech
Reconstruction of a wastewater treatment plant in Karlovy Vary

A Z  S A N A C E ,  A .  S .

Akciová spoleãnost AZ SANACE byla zaloÏena v roce 1998.
TûÏi‰tû ãinnosti spoleãnosti spoãívá v realizaci staveb. Spe-
cializuje se na sanace sesuvÛ, statické zaji‰tûní stavebních
objektÛ, speciální zakládání a sanace betonov˘ch konstrukcí.
Zamûstnanci spoleãnosti mají dlouholeté zku‰enosti s projek-
továním a provádûním stavebních prací tohoto druhu. Ve spo-
lupráci s firmami AZ Consult, spol. s r. o., a AZ Monitoring,
s. r. o., zaji‰Èujeme komplexní dodávku stavby vãetnû geode-
tického zamûfiení, inÏen˘rsko-geologického prÛzkumu, projek-
tu a pfiípadného monitoringu. 
Zamûstnanci firmy vlastní oprávnûní v oborech geotechnika,
statika a dynamika staveb, dopravní, pozemní a vodohospo-
dáfiské stavby a osvûdãení odborné zpÛsobilosti projektovat,
provádût a vyhodnocovat práce v oboru inÏen˘rská geologie
a hydrogeologie.
Nabídky fie‰ení:
• projektové fie‰ení • sanace
• statické zaji‰tûní • reprofilace
• ãi‰tûní vodním paprskem • pískování
• ochranné nátûry

AZ SANACE, a. s.

PraÏská 53, 400 01 Ústí nad Labem

e-mail: az.sanace@azsanace.cz, www.azsanace.cz 

tel.: 475 201 690, 475 240 811, fax: 475 201 691

Certifikace systému fiízení jakosti dle normy âSN EN ISO 9001:2001,
ã. 676/2003 vydan˘ TZÚS Praha
Certification of the quality control system according to âSN EN
ISO 9001:2001, No 676/2003 standard, issued by the TZÚS Prague

Rekonstrukce silnice II 201 Broumov-Farsk˘ rybník
Reconstruction of II 201 road Broumov-Farsk˘ pond



Rekonstrukce okruÏní kfiiÏovatky na
Karlovarské tfiídû v Plzni
Reconstruction of the roundabout in
Karlovarská Street in Pilsen

Sanace skal v Hfiensku
Sanitation of rocks in Hfiensko

Sanace sesuvu Sulkov
Sanitation of a slide in Sulkov

Sanace havárie na silnici I 25
u Jáchymova
Sanitation of a crash on I 25
road near Jáchymov

Rekonstrukce pilífiÛ a nábfieÏních
zdí mostu v Rado‰ovû
Reconstruction of piers and quay
walls of a bridge in Rado‰ov

Oprava
mostu
na
silnici
I/21
Bridge
repairs
on I/21
road

Rekonstrukce Karlova mostu v Karlov˘ch Varech
Reconstruction of Charles Bridge in Karlovy Vary


