PROFIL SPOLOČNOSTI

PITTEL+BRAUSEWETTER

Pittel+Brausewetter stavebný podnik s bohatými tradíciami, ktorý bol založený v Bratislave
v roku 1870 a ponúka takmer všetky druhy stavebných prác. Ponuka zahŕňa výstavbu ciest,
pozemné aj inžinierske staviteľstvo, priemyselné staviteľstvo, výstavbu mostov, potrubí,
stavbu koľajových tratí, výstavbu golfových ihrísk a športovísk ako aj dláždenie a revitalizácie.
Firma disponuje plne vybaveným sídlom s centrálnou polohou v Bratislave. So svojimi
približne 60 zamestnancami dosahuje ročný obrat cca 10 miliónov Eur.
Firemné zoskupenie Pittel+Brausewetter dosahuje s asi 1.100 zamestnancami ročný obrat
okolo 200miliónov € a má sídlo vo Viedni.

Ako tradičný rodinný podnik má za sebou dlhú a úspešný históriu. Zakladatelia, ktorí mu dali meno,
začali v r. 1870 v Bratislave a vo Viedni a zrealizovali okrem iného aj historicky dôležité stavby ako
Modrý kostol v Bratislave, palác Reduta (sídlo Slovenskej filharmónie) a slávnu výškovú budovu
Manderla (dlhý čas najvyššia budova v meste), ako aj ďalšie významné stavby vo Viedni, ako napr.
Looshaus. So stále rastúcim know-how a do budúcnosti orientovanými rozhodnutiami sa tento
vysokovýkonný a vlastným kapitálom financovaný podnik rozvíja ešte aj dnes. Podnik bol od začiatku
v súkromnom vlastníctve a

svojou spoľahlivosťou, orientáciou na riešenia a kvalitou dokázal

dosiahnuť dlhoročnú a úspešnú stabilitu.
Pittel+Brausewetter patrí k najstarším rodinným podnikom na Slovensku a v Rakúsku.

Aj dnes sa považuje Pittel+Brausewetter za jednu z vedúcich firiem v domácej stavebnej branži a teší
sa vynikajúcej reputácii. Početní dlhoroční zákazníci a vysoká miera odporúčaní dokazujú kvalitu
podniku vedeného jeho vlastníkmi, ktorý sa vyznačuje dlhodobou orientáciou a obozretnou obchodnou
politikou.

Ako generálny podnikateľ s takmer 150-ročnou kompetenciou ponúka podnik popri širokom portfóliu
najmä vyspelé know-how, dlhoročné hodnotné skúsenosti a tým aj preukázanú kompetenciu pri
realizácii stredných až náročných stavebných projektov. Komplexné a na zdroje náročné projekty je
možné uskutočniť s vysokou kvalitou a rentabilitou. Popri bohatej

palete výkonov boduje

Pittel+Brausewetter mimoriadne vysokou výkonnosťou vďaka vlastným najmodernejším výrobným
zariadeniam. K vybaveniu patrí moderné zariadenie na miešanie asfaltov v Bratislave ako aj bohatý
strojový park. Dostupnosťou zdrojov a rozsiahlym prístupom k službám podniku je Pittel+Brausewetter
flexibilným a rýchlo reagujúcim partnerom a je synonymom kvality a dodržiavania termínov.

www.pittel.sk

Na priestrannom centrálnom stavebnom dvore s rozlohou cca 5 hektárov s centrálnou polohou
v Bratislave sa nachádza dielňa, vozový a strojový park vrátanie vybavenia na údržbu a opravy,
rozsiahly sklad materiálu, vlastné firemné laboratórium na sledovanie kvality, moderná administratívna
budova ako aj moderné skladovacie a výrobné priestory.
Centrálny stavebný dvor poskytuje prístrešie aj prevádzku na recykláciu stavebných materiálov, ktorý
pre zásobovaciu oblasť Bratislavy a okolia spracováva betón a asfalt tak, že vzniká vysoko kvalitný
stavebný materiál, ktorý je možné opätovne použiť pri výstavbe ciest.

Pittel+Brausewetter dokázal v koncernovom laboratóriu vyvinúť a nechal si patentovať transportbetón,
ktorý je možné už 6 hodín po zabudovaní uvoľniť pre dopravu. Betón dosiahne za ten čase 50%
pevnosti v tlaku z konečnej pevnosti. Previerka sa vykonáva na mieste prostredníctvom prístroja na
kontrolu zrelosti, ktorým sa zisťuje pevnosť betónu podľa kalibračnej krivky. Týmto spôsobom je
možné omnoho rýchlejšie uskutočniť opravy alebo sanácie jazdných pruhov, čo prispieva
k podstatnému odbremeneniu konkrétnych dopravných situácií.

Ako rodinný podnik stavia Pittel+Brausewetter aj do budúcnosti na osvedčené a vžité hodnoty, na
dlhoročnú tradíciu spojenú s inovačnou silou ako aj na vlastné silné stránky. Za cieľ si kladie, spolu so
zamestnancami podniku rozširovať kompetencie, aby dokázal ako stabilný partner realizovať stavebné
projekty pre svojich zadávateľov zákaziek rýchlo, flexibilne a predovšetkým v najvyššej kvalite.
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