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Spoločnosť RBR oslavuje 20-ročné jubileum
Stavebná spoločnosť RBR oslavuje 20. výročie od svojho vzniku a pri rekapitulácii svojej doterajšej práce sa o úspory rozhodla podeliť i s vami.
Za mnohými z budov, okolo ktorých denne chodíte a neraz sa pozastavíte nad ich zaujímavou architektúrou, stojí práve značka RBR. Firma
vznikla zápisom do Obchodného registra 6. 10. 1993. Odvtedy vďaka kvalitnej práci jej zamestnancov vyrástli a znovu ožili desiatky historických
i moderných objektov v Žilinskom kraji, ktoré stoja za zmienku.
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ROKY 1993 – 1996
* Vykonávanie jednoduchých
stavieb a poddodávok:
* Zatepľovacie práce
* Rekonštrukcie bytov
* Rekonštrukcie bytových jadier
* Pokládky podlahových krytín
ROKY 1997 – 1999
* Montáž sadrokartónov
* Maľovanie – maliarske práce
* Rekonštrukcie objektov – Národná ulica, Hlinkovo námestie, Mariánske námestie
* Výstavba rodinných domov
ROK 2000
* Výstavba SHELL PUMPA –
kompletná výstavba novej
čerpacej stanice Shell na sídlisku Vlčince
* KOSTOL Vlčince – hrubá
stavba s tesárskymi a klampiarskymi konštrukciami
ROK 2001
* Predajňa a skladové priestory NOVEL – kompletná výstavba predajne a skladových
priestorov na sídlisku Vlčince
* BETONÁREŇ – nákup prvej
betonárky s miešacím jadrom
0,33 m
* Nákup vozového parku – autodomiešavače značky TATRA, sklápače značky TATRA
T815, TATRA UDS 114, stroje
pre zemné práce

ba budovy na Národnej ulici
* BAUMAX Žilina – spevnené
plochy, dopravné napojenie
na sídliskovú komunikáciu, inžinierske siete, chodníky, parkoviská, dopravné značenie.
* DOPRASTAV
Bratislava,
AVION Bratislava, DOAS Bratislava – zatepľovanie fasád
* FLÓRA SYSTÉM Žilina – prístavba, nadstavba objektu +
spevnené plochy na ulici Kamenná cesta, Žilina
ROK 2004
* Pneuservis MZ PNEU – kompletná výstavba areálu a pneuservisu MZ PNEU na ulici
Kamenná cesta Žilina
* Autoservis OPEL Žilina –
kompletná výstavba autoservisu + spevnené plochy
* Zatepľovanie bytových domov – Ul. Nesceya, Ul.
A. Kmeťa, Jarná ul., Ul. Vojtaššáka, Černovská ul., Hájik F4

ROK 2002
* Pradiarne EUROENTERPRISE
– rekonštrukcia haly
* Rodinné domy – výstavba
nadštandardných rodinných
domov na kľúč
* METRO Žilina – inžinierske
siete, spevnené plochy – dopravné napojenie na sídliskovú komunikáciu, všetky
vnútroareálové komunikácie,
parkoviská, chodníky a dopravné značenie

ROK 2005
* PaP POČÍTAČE A PROGRAMOVANIE – rekonštrukcia
polyfunkčného objektu na  
Kuzmányho ul.
* BETONÁREŇ – nákup prvej
certifikovanej betonárky typu
STETTER H1 – RS. Ide o plne
automaticky riadenú betonáreň s miešacím jadrom 1 m3,
čo zabezpečuje hodinový výkon 55 m3. Už v tom období
sme patrili medzi najväčších
výrobcov betónovej zmesi
v žilinskom regióne.
* TAKENAKA EUROPE – KIA
MOTORS – dodávka 45 000
m3 betónových zmesí pre
stavbu KIA MOTORS v Tepličke nad Váhom
* Nákup vozového parku – mixéry 9 m3, mixéry 5 m3, mixéry
7 m3, betónpumpa SCHWING
Stetter, Komatsu W250, IVECO valník

ROK 2003
* LIDL Žilina – výstavba obchodného domu na sídlisku
Solinky - hrubá stavba, inžinierske siete, spevnené plochy, dopravné napojenie na
sídliskovú komunikáciu.
* PRIEMTO Tabačik – rekonštrukcia, nadstavba a prístav-

ROK 2006
* Rezidencia LESOPARK Žilina – samostatne stojaca novostavba bytového domu na
ulici Karpatská Žilina.
* Radové RD BIELISKÁ – výstavba radových rodinných domov
v obci Teplička nad Váhom
* Vznik firmy RBR Betón –

Spoločnosť RBR sa vďaka
svojmu dobrému menu udržala na trhu aj v čase krízy
v stavebnom sektore. Naďalej vám ponúka komplexné služby v oblasti výstavby
objektov pozemného, cest-

ného a inžinierkého staviteľstva.
Do budúcnosti má firma
víziu udržať si stabilný tím
pracovníkov a kvalitnými
službami zabezpečovať požiadavky svojich zákazníkov.

v tomto roku sa odčlenila zložka výroby betónových zmesí
a vznikla nová spoločnosť RBR
Betón, s. r. o. s novou certifikovanou betonárňou SCHWING
STETTER s miešacím jadrom
3 m3, čo zabezpečuje hodinový
výkon 120 m3/hod.
ROK 2007
* KINEKUS – Administratívna
budova a distribučné centrum
– novostavba administratívnej a distribučnej budovy pre
firmu KINEKUS na ulici Rosinská cesta Žilina
* APARTMÁNOVÉ DOMY Oščadnica – novostavba apartmánových domov umiestnená v tichom prostredí nad
centrom Oščadnice.
* TOPVAR Strečno – novostavba
skladovej haly s administratívou v katastri obce Strečno
* AAA AUTO – kompletná výstavba administratívnej budovy + spevnené plochy
ROK 2008
* THE CUBE – bytový dom Žilina - Vlčince
* IBV VŔŠKY Terchová – turisticky najatraktívnejšia lokalita a do nej osadené drevodomy a penzión Vŕšky Terchová
* KASTOR – VLČINCE 5 – obytný súbor Žilina – Vlčince 5
tvoria tri samostatne stojacie
bytové domy
* RBR Betón – spoločnosť RBR
Betón dosiahla svoje ročné
maximum vo výrobe betónových zmesí a to 121.000 m3
ROK 2009
* Rekonštrukcia námestia Žilina – Bánová – úplná rekonštrukcia Námestia dona Bosca
v mestskej časti Žilina–Bánová, spevnené plochy, chodníky a dopravné značenie
* ŽILPO, s. r. o. Žilina – komplexná rekonštrukcia a modernizácia
ambulantného
zdravotníckeho zariadenia
* PO ŠTEFÁNIKOVA ul. Žilina –
rekonštrukcia a dostavba polyfunkčného objektu na ulici
Štefánikova Žilina
* Administratívna
budova
DREVICOM – výstavba administratívnej budovy v Žiline

ROK 2011
* IBV Gbeľany – výstavba inžinierskych sietí a komunikácií
pre 144 rodinných domov
* PRIEMTO Tabačik – nadstavba a rozšírenie predajných priestorov firmy
PRIEMTO na ulici Hviezdoslavova Žilina
* SAKER – Horný Hričov –
výstavba zberného dvora
a úprava prístupovej komunikácie
ROK 2012
* KINEKUS Ružomberok – prístavba predajných priestorov
spoločnosti Kinekus
* Výstavba SHELL PUMPA –
kompletná výstavba čerpacej
stanice a spevnené plochy
v katastri obce Strečno
* POINTPARK Strečno – inžinierske siete, spevnené plochy, železobetónové konštrukcie,
administratívne
a sociálne vstavky
* RBR Betón – spoločnosť RBR
Betón prekročila 700 000 m3
vo výrobe a dodávke betónových zmesí.
ROK 2013
* ZEKOL, s. r. o. – novostavba
objektu magnetickej rezonancie Vlčince – Žilina
* INA Kysuce – realizácia
spevnených plôch
* PO ul. Milcova – nadstavba,
prístavba a stavebné úpravy
historickej budovy na Milcovej ulici v Žiline <
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ROK 2010
* KOLÁROVICE – riešenie havarijného stavu na ceste I/18
v smere Bytča – Makov
* VOLVO TRUCK Centrum –
spevnené plochy, inžinierske
siete, železobetóvoné konštrukcie servisného centra
Volvo Strečno
* FLÓRASYSTÉM Žilina – prístavba haly k jestvujúcemu
objektu spoločnosti FLÓRA
Systém na ulici Kamenná
cesta Žilina
* OSBD Tulská Žilina – obnova plášťa – keramická odvetraná fasáda so zateplením
a kompletnou výmenou výplní otvorov
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