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ZA POSLEDNÍCH 100 LET JSME  
SE VYVINULI V NEJVĚTŠÍ STŘEDNĚ  
VELKOU FIRMU NA VÝROBU TRANS-
PORTNÍHO BETONU V NĚMECKU.  
ZA TÍMTO ÚSPĚCHEM STOJÍ  
NEJVYŠŠÍ KVALITA, SPOLEHLIVOST, 
HOSPODÁRNOST A INDIVIDUÁLNÍ  
A OSOBNÍ PORADENSTVÍ. NABÍZÍME 
KVALITNÍ STAVEBNÍ MATERIÁLY OD 
KLASICKÉHO TRANSPORTNÍHO  
BETONU PO KOMPLEXNÍ SYSTÉMOVÁ  
ŘEŠENÍ TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ. VŠE Z JEDNOHO ZDROJE!
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Dodavatel kvalitních produktů nebo 
komplexní systémový dodavatel technologie 
stavebních hmot: náš rozsah služeb z nás 
činí všestranného odborníka prakticky ve 
všech specializacích. Díky našemu velkému 
vozovému parku jsme schopni poskytovat 
transportní beton téměř všude.

ŘEŠENÍ STAVEB-
NÍCH MATERIÁLŮ Z 
JEDNOHO ZDROJE

PROFIL
100 Více než

let historie společnosti

400
14

míchacích a čerpacích vozidel

zkušeben

700
zaměstnanců
Více než 

Více než 

Kolem

70
betonáren

Více než 2 mil. m3
betonu vyrobeného ročně

Úd
aj

e 
se

 tý
ka

jí 
vš

ec
h 

ev
ro

ps
ký

ch
 p

od
ni

ků
.

4 5



Beton je jedním z nejdůležitějších stavebních 
materiálů naší společnosti: moderní, efektivní 
a vysoce kvalitní. Jeho kvalitu přitom výrazně 
ovlivňují suroviny, proces míchání a efektivní 
logistika na stavbě. Tohle všechno máme  
pevně pod kontrolou. A díky tomu je společnost 
BERGER BETON jednou z nejlepších.

KVALITNÍ BETON. 
STAVEBNÍ MATERIÁL 
NAŠÍ DOBY.

KVALITNÍ BETON

FAKTORY KVALITY
•  Vysoce kvalitní, testované suroviny
•  Moderní technologie míchacích zařízení a testování kvality ve  

vlastních zkušebnách společnosti BERGER
•  Kompletní dodavatelská logistika. Velká flotila míchacích vozidel a 

betonových čerpadel BERGER dodává na stavby kvalitní beton  
BERGER pro každé použití.

• Neustálá interní a externí kontrola zajišťuje trvale vysokou kvalitu 
našeho transportního betonu.

Naše betony jsou dodávány připravené k pokládce a v nejvyšší kvalitě pro téměř všechny aplikace podle speciálně vyvinutých  
receptur v souladu s DIN EN 206-1 a DIN EN 1045-2 nebo jinými normovými požadavky. I u speciálních objednávek našich zákaz-
níků přebíráme plnou odpovědnost za perfektní recepturu, výrobu a dodávku příslušného betonu.
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V případě potřeby lze vyrobit individuální druhy betonu speciálně pro Váš 
stavební projekt nebo vyvinout logistický koncept na míru. Naši odborníci 
na beton Vám rádi poradí.

•  Betony normální pevnosti
•  Vysokopevnostní betony
•  Pohledové betony
•  Betony s vysokou odolností 

proti pronikání vody
•  Snadno zpracovatelné a  

samozhutnitelné betony
•  Těžké betony a betony pro  

radiační ochranu
•  Betony vyztužené vlákny
•  Betony pro objemné konstrukce

•  Barevné betony
•  Lehké betony
•  Stříkané betony
•  Podkladní vrstvy stmelené  

hydraulickým pojivem (HGT)
•  Betony pro kryty vozovek
•  Rychletuhnoucí  

vysokopevnostní silniční betony
•  Drenážní betony
•  Další speciální betony

DO NAŠEHO STANDARDNÍHO PRODUKTOVÉHO PORTFOLIA PATŘÍ

KVALITNÍ BETON

KVALITNÍ 
BETON

Kvalitní betony společnosti BERGER řeší všechny  
betonářské úkoly v pozemním, průmyslovém,  
inženýrském, dopravním a zemědělském stavitelství –  
všude tam, kde je požadován transportní beton se  
zaručenou kvalitou: spolehlivý, hospodárný a ušitý 
přesně na míru příslušnému požadavku – od  
receptury přes výrobu a dodávku až po údržbu.

ŽIVÝ.
SILNÝ.
FLEXIBILNÍ.

POHLEDOVÝ BETON V DESIGNOVÉ  
KVALITĚ

PODVODNÍ BETON

VYSOKOPEVNOSTNÍ 
BETON

BAREVNÝ BETON

POŽÁRNĚ ODOLNÝ 
BETON
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Malty společnosti BERGER jsou kontrolovány z  
hlediska kvality a certifikovány. Sortiment zdících malt 
pokrývá všechny základní aplikace – normální zdící 
malty, lehčené zdící malty, pohledové malty a hlukově 
izolační malty. A maltový servis společnosti BERGER 
pro stavby zajišťuje optimální zpracování.

POTĚRYMALTY

SPECIÁLNÍ PRODUKTYSPECIÁLNÍ PRODUKTY

NORMÁLNÍ ZDÍCÍ MALTA
Naše normální zdící malta je 
odolná vůči tlaku a extrémně 
snadno použitelná, také proto, 
že je jako továrně vyráběná malta 
velmi dlouho zpracovatelná.

POHLEDOVÁ MALTA
Naše pohledová malta byla vyvi-
nuta pro dvouplášťové pohledo-
vé zdivo. Vyznačuje se vysokou 
tlakovou odolností a těsností.

LEHČENÁ ZDÍCÍ MALTA
Naše lehčená zdící malta má 
optimální tepelně izolační vlast-
nosti při vysoké pevnosti v tlaku. 
Dobrá hluková izolace, snadno 
zpracovatelná a ekologická.

PORIMENT®

Poriment® je tekutá, cementem pojená lehká pórová malta, která zcela  
vyplňuje všechny tvary. Zaručená výroba na stavbě – do cementového  
jádra dodaného autodomíchávačem jsou pomocí zařízení aeronicer přimí-
chány stabilní vzduchové póry. Hustota a tekutost jsou přesně přizpůsobeny 
dané aplikaci. Výhoda: zcela odpadá jinak běžný proces míchání na stavbě se  
všemi riziky pro odborného zpracovatele.

HLUKOVĚ IZOLAČNÍ MALTA
Jednoduchý, levný a trvale udr-
žitelný způsob, jak hluk z velké 
části „zadržet venku“.

Tekuté potěry BERGER jsou ideálním stavebním materiálem 
pro vnitřní prostory a poskytují ideální podklad pro všechny 
typy podlahových krytin. Jsou ideálně vhodné pro novostavby, 
přestavby i staré budovy, stejně jako pro rekonstrukce,  
garáže, sklepy a vlhké prostory.

Naše homogenní cementové a anhydritové potěry spojují jedinečným způsobem 
stavebně fyzikální, ekonomické, ergonomické a specifické aplikační výhody. Tvoří 
ideální podklad pro všechny typy podlahových krytin v nejrůznějších oblastech 
použití. Dodávají se připravené k použití autodomíchávačem a čerpají se rychle a 
čistě pomocí potěrového čerpadla. Pro rychlý postup stavby.

CEMFLOW®

CemFlow® je cementem pojený, 
vlákny vyztužený tekutý potěr připra-
vený k okamžité instalaci pro bytové a 
komerční stavby. CemFlow® se vyrábí  
v zařízení na výrobu transportního 
betonu počítačově řízeným procesem 
a je dopravován na stavbu připravený 
k okamžité instalaci.

ANHYFLUX
Všestranný talent mezi anhydrito-
vými tekutými potěry. AnhyFlux 
představuje moderní, profesionálně  
vyvinutý a vyrobený anhydritový 
potěr připravený k okamžité insta-
laci pro veškerý interiér. Ani vlhké 
prostory v domě, jako jsou koupel-
ny, nejsou pro AnhyFlux s vhodnou 
hydroizolací žádný problém.
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Tepelně izolační materiály THERMATON jsou účinné 
a všestranné. Izolační materiál společnosti BERGER 
BETON je nejnovějším produktem na trhu pro tepelnou 
izolaci pod potěry. THERMATON je také velmi vhodný 
pro tepelnou izolaci podkroví, vyplňování a vyrovnávání 
kleneb a nerovných stropů při rekonstrukcích.

THERMATON TEPELNÁ 
IZOLACE STAVEB

SPECIÁLNÍ PRODUKTY

Míchání izolačního materiálu THERMATON probíhá  
přímo na místě v naší mobilní jednotce. Tepelně  
izolační materiál se hadicovým vedením čerpá přímo 
na místo instalace a tam se zpracovává. Hotová teplená 
izolace leží celoplošně a v rovině: Nerovnosti, výškové 
rozdíly a vedení se vyrovnají.

Potrubí a vedení na hrubých podlahách ztěžují pokládku  
izolačních desek pod potěrem.

ŘEŠENÍ: THERMATON kompletně obklopí trubky a  
vedení a vytvoří rovnou plochu pro pokládku podlahového  
topení a potěru.

Servis: dochvilnost, vstřícnost a inovace z nás činí spolehlivého partnera 
ve stavebnictví. Produkty THERMATON jsou dodávány v našich moderních, 
počítačem řízených mobilních izolačních jednotkách THERMATON. Ty 
jsou vybaveny nejnovější čerpací technologií se sníženým obsahem CO2.

Efektivita nákladů: Díky inovativnímu zpracování THERMATON je řezání  
desek minulostí. Vaše staveniště je díky tomu čistší a vy šetříte čas i 
materiál. Odpadá přebytečný materiál z přířezu, což snižuje náklady 
na likvidaci. Zkracuje se doba práce a počet potřebných pracovníků, a 
navíc platíte místo objednaného množství pouze skutečně odčerpané  
množství izolačního materiálu.

Výzvy: THERMATON zvládá nejen tepelnou izolaci podlah a střech, ale je 
také ideálně vhodný pro instalaci ve spádu, je ideální pro ploché střechy 
a snadno obklopuje potrubí a vedení na hrubých stropech. Díky nízkému 
obsahu vody lze THERMATON nanášet i přímo na dřevěné stropy.

VAŠE VÝHODY S TEPELNOU IZOLACÍ STAVEB THERMATON

€
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THERMATON je účinná tepelná izolace pro Váš bazén.  
Díky inovativní technologii lze materiál snadno a  
rychle instalovat. Bazén včetně zabudovaných dílů a 
potrubí je kompletně obklopen materiálem a tím  
tepelně izolován a chráněn. Prodlužte si koupací  
sezónu s izolací THERMATON: díky tepelně  
izolačnímu plášti dosáhnete teploty vody až o 4 °C  
vyšší než u neizolovaného bazénu!

TEPELNÁ IZOLACE  
BAZÉNŮ THERMATON

THERMATON terra je tepelně izolační spodní 
konstrukce, která zároveň funguje jako podla-
hová deska a drenážní vrstva. Vyhnete se tak 
náročným betonářským pracím. Výroba Ther-
matonu probíhá pouze v jedné operaci.

THERMATON expleo je tvarově stabilní a te-
pelně izolační zásyp bazénu. Díky speciál-
nímu způsobu pokládky je bazén kompletně 
opláštěn a kolem potrubí a vestavných dílů 
vzniká ochranný plášť.

expleoterra

Produkty THERMATON se zpracovávají namí-
cháním v mobilní jednotce THERMATON pří-
mo na stavbě. Hotový namíchaný produkt je 
čerpán přímo na místo instalace a tam zpra-
cován.

Zásyp je možný v jedné pracovní operaci (až 
60 m3 za den). Po cca 2 dnech (v závislosti na 
teplotě) lze osadit prefabrikovaný bazén nebo 
betonový věnec.

Využití bazénu na jaře a na podzim lze prodloužit až o 3 týdny bez  
přitápění, jelikož se sluneční teplo přes den akumuluje. 
V průměru je teplota vody až o 4 °C vyšší.

Je-li bazén vytápěný, budete jej provozovat mnohem energeticky úsporněji.

Používáme nejmodernější čerpací techniku na trhu, se sníženým  
obsahem CO2.

Stávající zahrada bude uchráněna díky použití čerpacích hadic o délce 
až 200 m.

Vaši zakázku vyřídíme rychle a snadno, od tepelně izolační podlahové 
desky až po tepelně izolační zásyp.

Nepotřebujete žádnou pojezdovou plochu ani betonovou desku.

CO2

VAŠE VÝHODY S IZOLACÍ BAZÉNU THERMATON

SPECIÁLNÍ PRODUKTY
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Za naši silnou pozici na trhu vděčíme v neposlední 
řadě našim profesionálním laboratořím a inovativním 
institutům technologie betonu. Hlavními oblastmi 
činnosti jsou úkoly testování a kontroly a dále  
výzkum a vývoj produktů.

TESTOVANÁ 
PRÉMIOVÁ 
KVALITA

LABORATOŘE BERGER

Základem zajištění kvality jsou technologové staveb-
ních materiálů společnosti BERGER, kteří jsou Vám 
se svými odbornými znalostmi po boku v našich 14  
certifikovaných betonářských technologických cen-
trech v Německu, České republice a Polsku. Poradí 
Vám nejen s výběrem správného stavebního materi-
álu, ale v případě potřeby nebo přání doprovází Vaše 
stavební projekty během fáze výstavby. Přísné kontroly 
kvality plus individuální všestranná odborná podpora 
Vám poskytují maximální jistotu – od výběru výchozích 
surovin a testování receptur v našich laboratořích, přes 
bezchybnou výrobu náročných produktů až po dodávky 
na stavbu just-in-time.

Jsme jednou z předních evropských společností  
zabývajících se technologií betonu. Základem je neu-
stálý vývoj vlastních technologií, které jsou zaměřeny 
na rostoucí výzvy našich zákazníků a jejich aplikací.

NAŠE KOMPETENCE
•  Vývoj a optimalizace receptur
•  Zkoušky čerstvého a ztvrdlého 

betonu
•  Zkoušky shody malty a potěru
•  Zkoušky kvality kameniva
•  Zkoušky kvality cementu
•  Kompletní kontroly kvality pro 

vlastní a cizí aplikace – od 
výběru výchozích surovin přes 
testování receptur, bezchybnou 
výrobu a dodávku na stavbu 
„just-in-time“ až po instalaci a 
finální přejímku.
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JEDNOTLIVÉ PODNIKY

Editorial

VŽDY  
BLÍZKO VÁS

Kvalitní beton společnosti BERGER  
se vyrábí ve více než 70 betonárnách  
v Německu, Polsku a České republice 
a je dodáván přímo na stavbu našimi 
autodomíchávači. Včas, 24 hodin  
denně a samozřejmě ve špičkové  
kvalitě. Pro každý představitelný  
požadavek!

PASOV

WROCŁAW

BERLÍN
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1Hauptstandorte

Beton

Hlavní centrály společností

18 19



Naše podniky a pobočky v Bavorsku, Sasku, Šlesvicku-Holštýnsku, 
Dolním Sasku, Durynsku, Berlíně-Braniborsku, Hamburku,  
západních, středních a jižních Čechách a západním Polsku  
zajišťují plošné zásobování Vašeho regionu kvalitním betonem 
společnosti BERGER. Náročné velké stavby dokážeme dále  
obsloužit z našich mobilních betonáren.

PLOŠNÉ ZÁSOBOVÁNÍ

NÁROKY SPOLEČNOSTI BERGER

1. Mobilní betonárna pro stavbu dálnice A94 | 2. Transportní betonárna ve Wieshofu, Vilshofen | 3. Vnitřní život  
„Ležící věž“ v Hamburku, Grusonstrasse | 4. Nejmodernější míchací technologie | 5. Zařízení na recyklaci  
zbytkového betonu v závodě Unterbrunn v Mnichově

Ať už mobilní nebo stacionární – všechna 
zařízení společnosti BERGER představují 
nejmodernější, mikroprocesorem řízenou 
techniku betonáren, vybavenou softwarem 
specifickým pro danou výrobu a řízenou dobře  
sehraným týmem společnosti BERGER  
BETON. Za kontrolu kvality v reálném čase 
je zodpovědná centrální laboratoř BERGER 
v Pasově.

Naše racionální, kvalitní výroba je posílena 
na jedné straně centralizovaným nákupem 
výchozích surovin, které z části pocházejí z 
vlastních zdrojů společnosti BERGER, a na 
druhé straně vlastními firemními službami.  
Ty sahají od fundovaného poradenství a  

sledování kvality až po logistiku s moder-
ním vozovým parkem autodomíchávačů a 
čerpadel betonu, jehož údržba se provádí v 
našich vlastních dílenských provozech.

Kromě moderního zásobovacího zařízení  
investujeme také do udržitelných recyklačních 
systémů, které dokážou vymýt autodomíchá-
vače a betonová čerpadla na stejné násypce. 
Zbytky čerstvého betonu se pak rozkládají na 
výchozí suroviny a vrací zpět do materiálového 
cyklu. Systém je kompletně vybaven úpra-
vou recyklační vody. Ze starého betonu zase  
recyklujeme kamenivo s kvalitou primárního 
materiálu, které se znovu používá při výrobě 
čerstvého betonu.

1.

5.

2.

3. 4.
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ČERPADLA PRO KAŽDOU POTŘEBU
Jsme schopni rychle a spolehlivě realizovat zakázky všech velikostí. 
Naši zákazníci mají přitom přístup k vysoce moderním a rozsáhle vyba-
veným čerpadlům betonu všech velikostí – od hadicového čerpadla City 
přes M24 Hallenmeister, M31 Hallenmeister, M32, M36, M42, M52 až 
po M58, stejně jako mechanické nebo hydraulické rozdělovače. Kromě 
toho disponujeme také několika zařízeními Pumi, které jsou pro Vás vždy 
připraveny.

NAŠE MYŠLENKA SLUŽEB

Velký důraz klademe na kvalifikovaný a kompetentní 
tým pro nejvyšší kvalitu poradenství orientovaného na 
řešení, stejně jako na využívání inovativních technolo-
gií a moderního vozového parku.

KOMPLEXNÍ SLUŽBY

SLUŽBY SPOLEČNOSTI BERGER

SPEKTRUM NAŠICH SLUŽEB V PORADENSTVÍ 
OHLEDNĚ TECHNOLOGIE BETONU
•  Kompetentní poradenství v oblasti technologie 

betonu přizpůsobené Vašemu stavebnímu projektu.
•  Vývoj receptur betonu speciálně přizpůsobených 

Vašim potřebám, i pro speciální betony, jako je  
těžký beton, beton pro velké objemy, pohledový 
beton atd.

•  Ekonomická optimalizace receptur betonu.
•  Zpracování koncepcí zajištění kvality a betonování.
•  Rozsáhlé laboratorní služby prostřednictvím našich 

dobře vybavených laboratoří, včetně specifických 
zákaznických testů a zkoušek.

•  Vývoj individuálních logistických koncepcí včetně 
čerpacích služeb.

VŠE PŘEHLEDNĚ: 
S NAŠÍ NOVOU APLIKACÍ 
BERGER BETON.
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APLIKACE BERGER BETON
Zde spojíme Vaši stavbu se společností BERGER  
BETON. Naším cílem je poskytovat našim 
zákazníkům veškeré informace týkající se  
zakázky prostřednictvím aplikace BERGER  
BETON.

PRŮMYSL 4.0
Naše betonárny BERGER BETON jsou vybaveny nej-
modernějšími technologiemi. Individuální kontroly 
všech komponent ve výrobním procesu umožňují 
téměř bezproblémovou každodenní výrobu. Kromě 
toho začleňujeme do procesu dodávek také údaje o 
vozidlech.

DIGITÁLNÍ ÚDRŽBA
Digitální možnosti vznikají také v údržbě  
a péči o naše zařízení na transportní  
beton. Tímto způsobem zajistíme všechny  
dostupné informace a nové možnosti  
komunikace s orientací na budoucnost.

Pokrok prostřednictvím digitalizace. Tuto skutečnost 
jsme brzy rozpoznali a s využitím moderních IT řešení 
a inteligentních výrobních zařízení jsme vytvořili  
možnost pružně a rychle reagovat na nové požadavky. 
V dalším vývoji budeme pokračovat i v budoucnu.

VE ZNAMENÍ SÍTÍ

DIGITALIZACE

HIGHSPEED DISPOSITION
Naše zařízení na transportní beton jsou bez výjimky vzájemně pro-
pojena. Plánování vozidel s podporou GPS ve spojení s geofencin-
gem staveb umožňuje našim dispečerům rychle a flexibilně plánovat  
zakázky. Další zajímavé vývojové novinky v digitálním zpracování  
objednávek jsou mimo jiné digitální dodací list a možnosti digitálního 
objednávání.
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BERGER MYSLÍ 
DOPŘEDU

TRVALÁ UDRŽITELNOST

OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Využití recyklovaného materiálu a důsledné 
vracení zbytkových materiálů do výrobní-
ho procesu, například pomocí recyklačních 
zařízení a komorových filtračních lisů, šetří 
zdroje. Zbytkový beton je navíc smysluplně 
recyklován při výrobě kostek Lego.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ  
PŘI PRÁCI
Neustálý vývoj našeho systému bezpečnosti 
práce snižuje úrazovost a zvyšuje uvědo-
mělost našich zaměstnanců v problematice 
bezpečnosti práce.

ZAJIŠTĚNÍ SUROVIN A ŠETRNÝ  
PŘÍSTUP KE ZDROJŮM
S našimi vlastními štěrkovnami, pískovna-
mi a lomy a s používáním recyklovaného 
materiálu uplatňujeme politiku šetrnosti 
ke zdrojům.

ZELENÁ ENERGIE
Kromě maximální kvality výrobků dbáme 
především na ekologickou a udržitelnou 
výrobu. Vlastními solárními elektrárnami 
a energeticky úspornými stroji snižuje-
me vlastní spotřebu elektrické energie na  
minimum.

LOGISTIKA A DODAVATELSKÝ ŘETĚZEC
Nejmodernější vozový park a dodávky 
surovin po železnici a lodí zlepšují bilanci 
CO2.

VZTAHY SE ZÁKAZNÍKY A PEVNÉ  
PARTNERSKÉ VZTAHY
Dlouholeté dobré vztahy se zákazníky 
při prodeji našich produktů a udržitelný  
nákup našich výchozích materiálů u  
vybraných dodavatelů jsou základem naší 
každodenní práce.

NAŠI ZAMĚSTNANCI
Silný tým s motivovanými a kvalifikova-
nými zaměstnanci je zárukou našeho 
dlouhodobého firemního úspěchu.
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Beton je spolehlivý a odolný stavební materiál.  
V závislosti na receptuře může být použit pro  
širokou škálu požadavků a je nepostradatelný  
pro naše moderní stavební prostředí.

REFERENCE

BETON. PRO  
VELKÉ NÁPADY.

1. Kancelářský obchod Böttcher, Jena | 2. Betonové podlahy, Jeneč | 3. Horská chata, Falkenstein | 4. Hotel Bielany, Vratislav | 
5. Čistírna odpadních vod, Letiště Praha | 6. Protipovodňová ochrana, Nysa

Jídelna Kirow Niemeyerova koule, Lipsko

1.

3.2.

4.

6.5.
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VÁŠEŇ 
PRO 
BETON

Žádné dva stavební projekty nejsou stejné. Stejně  
náročné jsou požadavky na individuální řešení  
stavebních materiálů. Cílem našich odborníků na  
beton je dosáhnout pro Vás vynikajícího výsledku. 
Tento požadavek utváří naše každodenní jednání.
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KONCEPCE A DESIGN
Graswald + Heiligtag, Pasov

OBRAZOVÝ MATERIÁL
Archiv obrázků BERGER HOLDING, Pasov 

Studio Weichselbaumer, Pasov

Hans Pongratz, Tiefenbach 

Oliver Möst, Berlín

Zdeněk Rubáš, Plzeň 

Ines Escherich, Chemnitz

Christian Sedlmeier, Osterhofen 

Bernd Müller, Augsburg

Manuel Frauendorfer, Petershagen 

Hans Maier, Mnichov 

Steffen Fuchs, Nußloch

Margret Hoppe, Lipsko 

HeidelbergCement AG, Heidelberg 

Leonhard Weiss GmbH & Co. KG, Satteldorf 

Putzmeister Holding GmbH, Aichtal 

BIBKO GmbH, Beilstein

Státní stavební úřad Pasov archiv LMBV

Rent-a-Drone, Peiting

BERGER BETON SPOL. S R.O.
Klatovská 410/167
32100 Plzeň
Česká republika
Tel.: +420 37 8777-117
info@bergerbeton.cz

WWW.BERGERBETON.CZ


