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RefeRenční akce Realizované v letech 1990 - 2009

Rekonstrukce všech druhů fasád včetně zateplení, sanace betonových konstrukcí
Kostel Jména Panny Marie ve Křtinách - kompletní oprava vnějších omítek
Katedrála sv. Petra a Pavla v Brně - kompletní oprava vnitřních omítek věží
Kostel sv. Tomáše a kostel sv. Jakuba v Brně - věže - oprava vnějších omítek
Krajské státní zastupitelství v Brně - oprava omítek ve dvorech včetně pískovcových soklů 
BVV - pavilon G - výměna skel, mytí oken, nátěr fasády / pavilon A - repase vnějšího pláště
MU na ulici Poříčí v Brně - systém zavěšení obkladů
Železniční viadukt v Dolních Loučkách - kompletní sanace betonových mostních oblouků 

Ochrana budov proti dosedání ptactva
JMK na Žerotínově náměstí v Brně - včetně zasíťování dvorů
VUT Brno a MU Brno - veškeré budovy
ČNB na Rooseveltově ulici v Brně
Divadlo Reduta na Zelném trhu v Brně
Nejvyšší správní soud na Moravském náměstí v Brně
Ústavní soud České republiky - zasíťování dvorů - cca 700 m2 

Nátěry ocelových konstrukcí a klempířských prvků
Katedrála sv. Petra a Pavla v Brně - nátěr ocelových konstrukcí věží a krovů
Brněnská přehrada - nátěr mostu pod hradem Veveří
Vranovská přehrada - nátěr mostu přes Švýcarskou zátoku
Jihomoravské radiokomunikace - Kojál, Topolná, Javořice...
ČEZ - elektrárna Hodonín - nátěr vazníků střechy haly
Chrám Sv. Gorazda v Olomouci - nátěr střechy

Montážní a demontážní práce, demolice
MZA v Brně Bohunicích - montáž skleněné fasády
Adamov - statické zajištění skalního zářezu u silnice pomocí pletiva
Plavecký stadion v Brně za Lužánkami - montáž ochranných sítí na skleněnou fasádu
Náměstí Svobody v Brně - demontáž části světelných novin
Stadion Boby Brno za Lužánkami - demolice sloupů osvětlení fotbalového hřiště
Veselí na Moravě - demolice betonového komínu o výšce 75 m
Vírská přehrada - odbourání betonového zábradlí

Čištění průmyslových hal a dalších objektů, speciální práce
CTP Černovické terasy - mytí opláštění - cca 10 000 m2

BVV - Pavilon P - postavební čištění konstrukce střechy a opláštění
Katedrála sv. Petra a Pavla v Brně - vyklizení půdních prostor a impregnace podbití střechy
New Yorker na Náměstí Svobody v Brně - havarijní zabezpečení střechy


