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KTO SME

KOMPLEXNÉ RIE?ENIA 
PRE VÁ? VCHOD

Sme prosperujúca spolo?nos?, ktorá sa stará o va?u 
bezpe?nos? a kvalitu bývania u? od roku 2001.

Zabezpe?ujeme komplexný balík produktov a slu?ieb 
spojených s obnovou vstupných priestorov bytových 
domov.
V tomto prospekte sme vám chceli priblí?i? portfólio 
noviniek a osved?ených produktov, ktoré mô?ete 
zakomponova? do obnovy bytových domov. 

Na web stránke www.marpol .info si mô?ete spracova? 
cenovú ponuku a získa? viac informácií.

Veríme, ?e budete ma? mo?nos? okúsi? kvalitu na?ej 
spolupráce a staneme sa sú?as?ou va?ich projektov.

MARTIN POLÁ?EK
Konate? spolo?nosti
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PO?TOVÉ SCHRÁNKY

- jednostranné - vhod aj výber po?ty z 
jednej strany, vhodné do interiéru aj 
exteriéru

- dvojst ranné - osádzané do brány 
alebo zamurované, výber po?ty z 
opa?nej strany schránok

- elektronické - ovládané ?ipovými 
k?ú?mi v jednostrannom aj 

dvojstrannom prevedení 

Schránky sú vyrábané z kvalitných 
materiálov, mo?u by? zateplené, 
nerezové, vodorovné, ?ikmé, so 
záklopkou i bez... 
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SYSTÉMY 
UZAMYKANIA

Modernou alternatívou klasického uzamykania pomocou FAB k?ú?ov 
sú prístupové systémy uzamykanie pomocou elektronických k?ú?ov:

DEK - systém uzamykania pomocou dotykových k?ú?ov
BES - systém uzamykania pomocou bezdotykových k?ú?ov

Ponúkame vám najmodernej?ie technológie MIFARE, DESFIRE, 
kryptované systémy odolné vo?i kopírovaniu ?ipových k?ú?ov. 
?ipové k?ú?e vám ponúkame aj v plnofarebnom prevedení.
Ponúkame osved?ené uzamykanie pomocou odolných 
magnetických zámkov osadených v hliníkovej l i?te. Systémy mô?u 
by? jednoduché aj komplexné, prepojené s komunika?ným 
systémom. Správu ?ipových k?ú?ov si v prípade po?iadavky 
zabezpe?i? vo vlastnej ré?ii.



VCHODOVÉ BRÁNY

V na?ej ponuke máme 3 typy brán:

- Kovové - vyrábané z presných 

?vaj?iarskych profilov JANSEN

- Hliníkové - belgický profil 

ALIPLAST

- Plastové - nemecké profily 

ALUPLAST alebo SALAMANDER

V?etky typy v alternatíve s preru?eným 

tepelným mostom, alebo bez
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ZVON?EKOVÉ TABLÁ

Analógové a digitálne dvojvodi?ové tablá a 

videotablá od popredných dodávate?ov Tesla, 

Czechphone, Videx, TCS, Urm et  Dom us, Golm ar . 

Pod?a vá?ho rozpo?tu a predstáv vám na mieru 

pripravíme ponuku. V dne?nej dobe máme ve?mi 

ve?a inteligentných rie?ení ktorými sa mô?ete 

in?pirova? aj na na?ej web stánke...
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KAMEROVÉ SYSTÉMY

Je pre nás dôle?ité, aby kamerové záznamy boli v prípade potreby aj pou?ite?né, preto máme 
v ponuke Digitálny systém FULL HD s rozlí?ením 2,1MPixels/1080P, ktorý zaru?í ?e dáta budú 
ostré a kvalitné.

Skladá sa z digitálnych kamier Full HD do 
vonkaj?ích, alebo vnútorných priestorov. 
Mo?nos?ou je ANTIVANDAL prevedenie, 
manuálne nastavenie uhla záberu. 
Kamery sú farebné s IR prisvietením, preto 
snímajú aj po tme a nahrávajú len po?as 

pohybu. 
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DOPLNKY - Vitríny a stojany na oznamy
- Vhody na ko?e na reklamné materiály
- Strie?ky nad vchody
- Mre?e
- Smetiskové stojiská a solárne panely
- Gravírovanie



POVEDALI 
O NÁS

Na?ou najvä??ou odmenou je 

va?a spokojnos?...

GENERÁLA GOLIANA 9-15, 
TREN?ÍN

Pre realizáciu prác na rekon?trukciu ná?ho 
bytového domu (výmena schodiskových 
okien a vchodových dverí) sme si vybrali 
firmu Marpol. Hlavným dôvodom bol ich 
profesionálny prístup od vypracovania 
cenovej ponuky a? po samotnú realizáciu.

Cenová ponuka sp??ala v?etky na?e 
po?iadavky návrhu materiálu okien a dverí, 
sú?as?ou ktorej boli aj dobre spracované 
vizualizácie.

Ke??e ná? bytový dom bol postavený v 30. 
rokoch 19. storo?ia pod?a návrhu 
významného predstavite?a funkcionalizmu 
Ferdinanda Silbersteina-Silvana, zále?alo 
nám najmä na kvalite realizovaných prác. 
Aj v tomto oh?ade sme boli spokojní s tým 
ako vedenie i zamestnanci firmy Marpol 
postupovali.

Tren?ín, Generála Goliana



NA JLEP?IE OBNOVENÝ 

BYTOVÝ DOM 

Pavla Horova 17,19

Cenu Prvej Stavebnej sporite?ne, a.s. "Bytový 

dom roka" získal projekt obnovy a rekon?trucie 

bytového domu na ul. P. Horova 17, 19 v 

Bratislave. 

Potreba energií sa po obnove zní?ila o 74,8 %. 

Dom tak dosiahol energetickú triedu A.

Na?a firma dodávala 10 odolných brán zo 

?vaj?iarskych profilov JANSEN s preru?eným 

tepelným mostom, izola?nými trojsklami, 

prístupový systém na bezdotykové prívesky, 

komunika?ný systém VIDEX.

O?VOLDÍKOVA 4, 

BRATISLAVA

Od spolo?nosti Marpol máme 

vstupnú bránu a moderné 

po?tové schránky. 

Vítame ústretovos? a mo?nos? 

postupnej úhrady faktúr. 

Oce?ujeme tie? výbornú 

spoluprácu s konate?om 

spolo?nosti. 

   



PRED a PO 

rekon?t rukcii

Je pre nás pote?ením by? 

sú?as?ou takýchto premien...

Tren?ín, Gererála Goliana 9



Bratislava - Podunajské Biskupice, Kazanská 56-58

Bratislava - Dúbravka, ?uda Zúbka 1357

Tren?ín, Mateja Bela 2450

Tur?ianske Teplice,  Horé Rakovce 25

Tren?ín, Gererála Goliana 9



ROZHODNITE SA 
SPRÁVNE,
SPO?AHNITE SA 
NA NÁS

Sídlo firmy:

Bran?ská 1

851 05  Bratislava

Slovenská republika

Mobil:+421 905 99 22 44

+421 905 99 22 44

Mail: marpol@marpol.info

Web: www.marpol.info

FB: /MARPOLsro

Bratislava, Budatínska 57

0905 992 244

0903 992 244


