
 

CAPRO 

SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ MATERIÁLY 

Společnost Capro spol. s r.o. rozděluje svůj sortiment do třech      
základních odvětví:                       
                                            STAVEBNÍ CHEMIE                                              
                                                        PASIVNÍ DOMY 
                                                                    PRVKY DO BETONU 

KONTAKT :  
 
CAPRO, spol. s r.o. 
Rudolfovská 103, 370 01 České Budějovice  

 
Tel./fax: 00420387311521 
e-mail: info@caprocb.cz, www.caprocb.cz 

 

 

Založení firmy Capro spol. s r.o. 
se datuje k roku 1995. Od počátku založení  
se společnost Capro zabývá dodavatelskou a inženýrskou 
činností v oboru dodávek speciálních stavebních materiálů a 
stavební chemie. 
Základním cílem společnosti Capro  spol. s r.o. je spokojený 
zákazník, výběr kvalitních materiálů a odborný dozor při 
jejich aplikaci. 
Poradenská činnost patří za pomoci proškolených techniků 
k všeobecné spokojenosti všech zainteresovaných subjektů. 
Důležitým článkem celého dodavatelského programu je 
také informovat projekční kanceláře, o veškerých trendech 
ve stavebnictví hned v prvopočátku. 
 
 
            www.caprocb.cz 
                    www.capro.eu 

 

BETONOVÉ STAVBY 
A 

BETONOVÉ KONSTRUKCE 
 



 

MÁME ZKUŠENOSTI J IŽ  OD ROKU 1995.  VÍME JAK VÁM MŮŽEME POMOCI  !  

- SEPARAČNÍ OLEJE 
odbedňovací oleje šetrné vůči životnímu prostředí 

- PŘÍSADY ZLEPŠUJÍCÍ VLASTNOSTI BETONU, MALT A MAZANIN 
ochrana proti odpařování, spojovací můstky, protimrazové přísady, ztekucovače, urychlovače tuhnutí, 
zpomalovače tuhnutí, zušlechťovací aditiva, zajištění vodotěsnosti betonu aj….  

- VÝROBKY PRO OPRAVU BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 
ochrana výztužné oceli v betonu, spojovací můstky, sanační reprofilační hmoty, ochranné nátěry betonu 

- VODOTĚSNÍCÍ PRVKY 
těsnící pásy, rozpínavé kaučukové nebo bentonitové pásky, hydroizolační úpravy, těsnící segmenty pro prostupy, 
bentonitové rohože, vysokotlaké injektáže, těsnění dilatačních a pracovních spár 

- DISTANČNÍ PRVKY 
distanční lišty a prvky plastové/ocelové, distanční prvky betonové, prvky do bednění, bednění kruhových sloupů, 
ztracené bednění, drenážní vložky do bednění, kotevní prvky, prvky pro přerušení tepelných a zvukových mostů 

- VYSOKOPEVNOSTNÍ VLÁKNA DO BETONU 
trojrozměrná síť vysokopevnostních vláken Brugg Contec úplně nahrazuje ocelová vlákna a minimalizuje 
používání ocelových svařovaných sítí a ocelové tyčové výztuže. Zabraňuje vzniku trhlin, zvyšuje lomovou 
houževnatost a nepropustnost betonu. 

- AKUSTICKÁ KROČEJOVÁ IZOLACE 
jsou trvale pružné pásy vyrobené na bázi polyatherurethanu (PUR) vhodné pro snížení vibrací a otřesů. Používají 
se jako trvale pružné podložky pod hlučné stroje, základy strojů ale i do základů budov. 

Návrh řešení vyhovující vašim potřebám 
TECHNI CI  F IRMY CAPRO VÁM JSOU K DISPOZICI .  

 

Na základě Vašich požadavků bude pro Vás zajištěno řešení na míru.  

Stálý servis našich techniků od „A“ do “Z“.  

Dodávka kvalitních materiálů. 

ŘEŠENÍ NA MÍRU 

Naši technici připraví na základě Vašich 

požadavků ekonomicky a technicky nejvhodnější 

řešení pro Vaše provozní podmínky.  

 

SERVIS 

Samozřejmostí je stálá technická podpora a 

servis našich pracovníků  při zpracovávání našich 

materiálů ve Vašich provozech.  

 

KVALITA 

Naše návrhy obsahují výrobky a materiály 

renomovaných výrobců z Evropy. Kvalita je u 

všech našich  dodavatelů přísně kontrolována.  


