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Spoločnosť IZONES, s.r.o. vznikla v roku 2007 ako špecialista na realizácie 
plochých striech so všetkými druhmi materiálov pre ploché strechy. Ploché 
strechy realizujeme komplexne na kľúč vo svojej vlastnej dodávke. 
 

Cieľom našich aktivít je poskytnúť klientom kvalitnú hotovú strechu od 
jedného dodávateľa, ktorý mu poskytne nielen samotnú prácu, ale aj 

materiály vyššej kvality, ktoré sú starostlivo vyberané z pomedzi 38 
dovozcov, tak aby po uplynutí 10 ročnej záručnej doby strecha naďalej mala 
úžitkové vlastnosti ako aj počas záručnej doby. 
 

Portfólio našich služieb v predmete našej činnosti sú profylaktika 
a diagnostika existujúcich striech so zámerom včasného odhalenia 
začínajúcich porúch, údržba funkčných striech / čistenie zvodov, tokov, 
plochy/, realizácia opravy alebo nové strechy a záručný a pozáručný servis. 
Vďaka tejto komplexnosti sa stávame klientovi dlhodobým partnerom, ktorý 

užíva strechu bez ďalších potrebných služieb. 
 

Množstvo realizovaných striech za spomínane obdobie v rozsahu viac ako 

100 000 m2 je vizitkou našej kvalifikovanosti, odbornosti a kompetencie. 

Našimi zákazníkmi sú či už majitelia rodinných domov, ale aj bytové 
spoločenstvá ako aj priemyselné výrobné haly, mosty. 
 

Spoločnosť IZONES, s.r.o. je členom Cechu strechárov Slovenska, ktorý 
patrí pod Živnostenský zväz SR. Jej konateľ pán Jaroslav Šimko je 
cechmajster za Trenčiansky samosprávny kraj, ktorý disponuje viac ako s 10 

ročnými skúsenosťami s realizáciou plochých striech. Spoločnosť je 
držiteľom viacerých certifikátov, ktoré garantujú kompetenciu firmy pri 
práci s produktmi pre ploché strechy. 

 

Firma kladie dôraz na profesionálny výkon prác a na maximálne 

dodržiavanie bezpečnostných predpisov s ohľadom na životné prostredie. 
Naši zamestnanci sú v rámci firemnej kultúry neustále vedení ku 

korektnému správaniu sa, k dodržiavaniu poriadku na stavbách s ohľadom 
pri výkone práce na okolité prostredie. Firma neustále sleduje najnovšie 
trendy v oblasti vývoja nových materiálov, priebežne zvyšuje odbornosť 
svojich zamestnancov so zámerom maximálnej kvality práce a spokojnosti 

klienta. 
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