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PREFA STAVEBNÍ PRVKY

www.sok.cz/prefa

Ušetřete na své stavbě! 
Železobetonové PREFA prvky zlevní, 

zjednoduší a urychlí stavbu.

PREFA výroba S.O.K. stavební, s.r.o. 
Významná třebíčská stavební společnost razantním způsobem 
rozšířila svoji působnost do oblasti prefabrikace stavebních 
prvků. Po pěti letech získávání zkušeností v omezených 
prostorách poloprovozu vybudovala nové výrobní haly 
s  moderním zařízením, které už rok naplno produkují 
prefabrikáty především pro potřeby vlastních zakázek. Firma 
má za sebou zkušenosti z výroby řady PREFA rodinných domů 
(Třebíč, Jihlava, Přerov, Kožichovice, Hrotovice), bytových 
domů (Velká Bíteš – 32 bytových jednotek), obchodního domu 
v Jaroměřicích nad Rokytnou a nepočítaně PREFA prvků pro 
průmyslové a zemědělské stavby.

Provoz PREFA výroby S.O.K. stavební, s.r.o. v Třebíči vznikl 
právě za účelem zrychlení, zlevnění a zjednodušení průběhu 
staveb, a to kompletací celé stavby z PREFA dílců, případně 
zařazením dílčích prefabrikovaných prvků (např. stropních 
dílců). Díky novým formám a betonům třídy až C35/45 z vlastní 
betonárny mají prefabrikáty hladké a přesné povrchy, které 
není nutné omítat. Výrobní zařízení umožňuje vyrobit dílce tl. 
100 a 150 mm různých rozměrů včetně otvorů pro okna a dveře, 
prostupů, vložení instalačního materiálu („husí krky“ pro 
elektrické kabely, elektroinstalační krabice, plastové vodovodní 
potrubí apod.). Certifi kovaná výroba probíhá v optimálních 
podmínkách výrobní haly bez vlivu počasí a je pod stálou 
kontrolou kvality. 

Pro stavebníky a stavební fi rmy v okolí Třebíče 
nabízíme především individuální řešení prvků pro stavby např. 
stropní a podlahové plné panely tl. 150 (175) mm na rozpětí 
do 5 m, stěnové prvky tl. 100 a 150 mm výšky do 2,85 m 
a hmotnosti do 6 tun, využitelné pro nosné i nenosné stěny, 
opěrné stěny apod. Vyrábíme také základové prahy s vloženou 
tepelnou izolací, sloupy a průvlaky od 200 x 200 do 450 x 
1200 mm a délky do 12 m. Pro více informací nás neváhejte 
kontaktovat, rádi Vám připravíme nabídku dle konkrétních 
potřeb Vaší stavby.

S.O.K. stavební, s.r.o.
Střítež, Hrotovická - Průmyslová zóna 162

674 01 Třebíč 1 / Česká republika

+420 568 838 811 / zakazka@sok.cz

Kompletní nabídku PREFA výrobků najdete na:


