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REMESLO SKUPINA
REMESLO skupina je značka, pod ktorou vystupuje niekoľko spoločností,
ktoré rozvíjajú svoje podnikateľské aktivity v stavebníctve, doprave,
strojárstve a cestovnom ruchu. Skupina REMESLO spoločností
zamestnáva viac ako 500 ľudí. Mnohoročné pôsobenie a
skúsenosti na trhu so stavebníctvom viedli management
spoločnosti k rozhodnutiu pre horizontálnu ako aj vertikálnu
diverzifikáciu v rámci podnikateľských aktivít skupiny REMESLO.
V rámci stavebníctva skupina investovala do zefektívnenia
dodávateľskej siete a rozvinula aktivity v doprave, investovala
do podielu v kameňolome, stolárstva, výrobe plastových
okien, stavebninách a predajniach s priemyselným
tovarom. V rámci strojárstva skupina nadviazala na
mnohoročnú tradíciu strojárskej spoločnosti a rozvinula
aktivity aj na zahraničný trh. REMESLO skupina
rozvinula svoje aktivity aj v rámci cestovného ruchu
a hotelierstve.

Stavebníctvo

Strojárstvo

REMESLO stav, s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, e-mail: remeslo@remeslo.com

Remeslo Strojal, s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom

Stavebná spoločnosť má na slovenskom i zahraničnom stavebnom trhu mnohoročnú tradíciu a za sebou
množstvo stavieb a veríme, že aj spokojných zákazníkov, o ktorých sa stará tím skúsených odborníkov,
projektantov, technikov a manažérov stavieb. Do portfólia realizácií patria v prevažnej miere priemyselné
areály a výrobné haly, ďalej kompletná realizácia občianskych a bytových stavieb. Špecializovaná organizačná
zložka PSV zabezpečuje komplexnú výstavbu líniových stavieb, kúrenárskych a inštalatérskych prác.
Spoločnosť je držiteľom certifikátu ISO 9001:2001 a certifikátu ISO 14001v oblasti stavebníctva a plne
zodpovedá za kvalitnú prácu svojich zamestnancov a za dodržiavanie manažérstva kvality v danej oblasti.

e-mail: vitazkova@remeslo.com

Doprava, Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, e-mail: dekis@remeslo.sk
Samostatné stredisko Dopravy v rámci spoločnosti REMESLO
stav, s.r.o. poskytuje zákazníkom komplexné dopravné služby
a prenájom stavebných strojov za jedinečných technických
a finančných podmienok.

Kameňolom Sokolec s.r.o., Bzenica 966 01,
e-mail: sokolec@sokolec.sk, www.sokolec.sk
Skupina REMESLO do svojho portfólia zaradila aj
produkciu kameniva ako prostriedok na zefektívnenie
dodávateľského systému pre stavebnú produkciu.
Spoločnosť nadviazala na pôvodnú výrobu
a pokračuje vo výrobe prírodného drveného
andezitového kameniva mokrou metódou.
V roku 2003 bola zmodernizovaná kompletná
sekundárna výrobná linka, ktorá s použitím mokrej technológie zabezpečuje
výrobu vysokokvalitného prírodného
drveného kameniva. Prírodné drvené
kamenivo vyrábané v Kameňolome
Sokolec
s. r. o. Bzenica sa v prevažnej miere
využíva na výrobu betónových
a bitúmenových zmesí ale aj
na ďalšie stavebné účely.
Na jednotlivé frakcie
drveného kameniva výrobca
dodáva odberateľom
„Vyhlásenie zhody“ podľa
európskych noriem.

REMESLO strojal, s.r.o. ako súčasť spoločnosti pod značkou REMESLO
je spoločnosť, ktorá sa zaoberá strojárskou výrobou. Spoločnosť
je držiteľom certifikátu ISO 9001:2001 a certifikátu ISO 14001:
2005 a plne zodpovedá za kvalitnú prácu svojich zamestnancov
a za dodržiavanie manažérstva kvality v danej oblasti. Ďalej
spoločnosť vlastní Oprávnenie na “Veľký zváračský preukaz”.
Portfólio aktivít je rozdelené na dve hlavné časti:
STROJNÁ OBROBŇA - určená na výrobu náhradných dielov
a súčiastok nadrozmerných rozmerov a váh (priemer
do 4m, dĺžky 5m, váhy 10t). Začali sme prácu s CNC
sústruhmi kde je možné opracovať materiál
do priemeru 600mm a dĺžky 5m
ZÁKAZKOVÁ VÝROBA - prevádzka, kde zámočníci
a zvárači na veľkých priestoroch plnia priania
zákazníkov podložené výrobnou dokumentáciou
a možnosťou využitia výhody použiť 32 t žeriav
Výrobný program pozostáva z nasledovného:
• výroba taviacich a odlievací pecí
na hliník
• montáž dopravníkových pásov
• výroba oceľových konštrukcií
• zlievanie katódových tyčí
• generálne opravy elektrolýznych
pecí

BMZ a.s., Sadová 17,
052 80 Spišská Nová Ves
Spoločnosť BMZ, a.s., ako
súčasť skupiny REMESLO,
je partnerská spoločnosť
pre Remeslo strojal,
s.r.o. a venuje sa
strojárskej výrobe.

Stolárska činnosť

Cestovný ruch

REMESLO - DREVOMONT, s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, e-mail: stolari@isternet.sk

REMESLO TERMÁL, s.r.o., Vyhne 249 Vyhne 966 02

Spoločnosť sa venuje výrobe a montáži plastových okien a dverí systému KBE, ktorý je koncipovaný podľa
najnovšieho technologického štandardu. Rozsiahlu činnosť zahrňujú aj priame dodávky stavebno-stolárskych
výrobkov, schodiská, nábytok, interiérové dvere a iné atypické stolárske výrobky na objednávku.

e-mail: recepcia@termalvyhne.sk, marketing@termalvyhne.sk

Obchodná činnosť
Stavebniny:

REMESLO STAVMAT, s.r.o., Tehelná 42, 966 01 Hliník nad Hronom, e-mail: predajna@stavmat1.sk
Skupina REMESLO v rámci zefektívnenia dodávateľského systému pre stavebnú produkciu investuje do
rozvoja stavebnín, ktoré ponúkajú široké portfólio stavebných materiálov. Stavebniny spolupracujú s rôznymi
renomovanými dodávateľmi stavebných materiálov a preto môžu ponúknuť svojim zákazníkom produkty podľa
individuálnych požiadaviek a potrieb. K ponúkanému tovaru ponúkajú aj nadštandardné služby ako dodávky
tovaru na miesto určenia zákazníkom, odborným poradenstvom a podobne.
Železiarstvo:
Spoločnosti sa zaoberajú predajom železiarskeho a priemyselného tovaru stavebným a remeselným firmám
ako aj drobným živnostníkom. K ponúkanému tovaru ponúkajú aj nadštandardné služby ako dodávky tovaru
na miesto určenia zákazníkom, odborným poradenstvom a podobne.
Prevádzka Hliník nad Hronom, Železničná 74, 966 01 Hliník nad Hronom, e-mail: remeslohlinik@stonline.sk
Prevádzka Nová Baňa, Bernolákova 1867, 968 01 Nová Baňa, e-mail: remeslo.novabana@stonline.sk

Hotel Termál je príjemný novo zrekonštruovaný kongres a wellness
hotel v nádhernom prostredí Banskoštiavnických vrchov. Hotel
so svojou bezkonkurenčnou ponukou služieb a neopakovateľnou
atmosférou ponúka tie najlepšie podmienky pre jednotlivcov
aj kolektívy. V príjemnom hoteli v krásnom horskom prostredí
nájdete:
• 80 lôžok v jedno a dvojposteľových izbách s prístelkami
a apartmánoch
• Reštauráciu pre 80 osôb s výbornou kuchyňou
• Kongresovú miestnosť, s kompletnou didaktickou
technikou
• Intímne prostredie nočnej vinárne s krbom
• Luxusné wellness – termálny bazén, jacuzzi,
sauny, ochladzovací bazén, tropický dážď,
teppidárium s plazmovým TV
• Rôzne druhy masáží a športových aktivít
• Požičovňu bicyklov, šípky, biliard,
paintball
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>> REMESLO <<
Priemyselná 12
965 01 Žiar nad Hronom
Slovensko
e-mail: remeslo@remeslo.com
tel.: +421 45 601 6611
fax: +421 45 672 3291

