
Frézováním a opravami letištních ploch a vozovek se firma FREKO zabývá již od svého 
vzniku, tj. od roku 1991. Za uplynulých 28 let bylo vyfrézováno mnoho tisíc m2 jak živič-
ných, tak betonových ploch hlavně na Letišti V. Havla v Praze Ruzyni, ale i na vojenských 
letištích v Čáslavi nebo Náměšti n.O. Speciálním super jemným bubnem FREKO a.s. fré-
zovalo povrchy přistávacích drah na letištích Berlín Tegel, Fridrichshafen (SRN) a Cheb.

Freko a.s. zajišťuje nejen 
odbornou údržbu letištních 

ploch, ale provádí letní a zimní 
údržbu komunikací a pečuje 

o zeleň na Letišti Praha

V konsorciálním sdružení s německou firmou POSSEHL Spezialbau 
GmbH provádí Freko a.s. pokládku speciálních drsných povrchů AN-
TISKID na přistávacích drahách, které dlouhodobě zaručují vysokou 
drsnost a tím přispívají k větší bezpečnost při přistávání letadel. 

Na živičných odstavných plochách provádíme antikerosenní povr-
chovou úpravu, která chrání živičný povrch před destruktivními účin-
ky leteckého benzínu. Pro své zkušenosti se specifiky při provádění 
prací na letištích a vysokou kvalitu prací je firma FREKO a.s. vyhledá-
vaným partnerem při provádění oprav letištních ploch a komunikací.

Společnost FREKO a.s. v roce 2019 obhájila prestižní zakázku, 
spočívající v údržbě zpevněných a nezpevněných ploch na Leti-
šti Praha na období dalších 4 let. Zakázka je specifická svým roz-
sahem i umístěním. Kromě úklidových prací zahrnuje i údržbu 
rozsáhlých zelených ploch na letišti a zimní údržbu komunikací.  
Cestující často ani netuší, že letiště je svým způsobem zelená 
oáza uprostřed Prahy. Kromě rozsáhlých travnatých ploch zde 
můžeme najít pestrou keřovou výsadbu a velké množství dřevin, 
některé i velmi exotické. 

Zadavatel zakázky Letiště Praha velmi dbá na kvalitu prostředí, ve 
kterém se cestující pohybují a pro FREKO a.s. je ctí, že může ke spoko-
jenosti klientů Letiště Praha také přispět svojí odbornou činností. 
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    TECHNICKÉ VYBAVENÍ
 Strojní park firmy tvoří silniční frézy šíře 
záběru od 100 cm do 210 cm předního 
světového výrobce WIRTGEN. Všechny 
frézy jsou vybaveny špičkovým nivelačním 
zařízením umožňujícím provádění všech 
druhů frézovacích prací v nejvyšší kvalitě,  
od 60 cm do 210 cm.

DALŠÍ MECHANISMY ZAJIŠŤUJÍCÍ  
VYSOKOU KVALITU PROVÁDĚNÝCH PRACÍ

-  tahače s návěsy pro přepravu fréz
-  samosběry pro zametení vyfrézované  

plochy
-  cisterny pro dovoz vody a PHM pro frézy 

a samosběry
-  pojízdná dílna pro rychlou opravu 

případných poruch 

    FRÉZOVACÍ PRÁCE
- frézování živičných krytů
-  frézování cementobetonových krytů
-  frézování cementových stabilizací 

a ostatních materiálů

A TO TĚMITO ZPŮSOBY

-  srovnávání projetých kolejí
-  frézování konstantní tloušťky
-  frézování na stanovený příčný sklon
-  srovnávání podélných nerovností 

vícebodovou nivelací
-  frézování s 3D nivelací
-  frézování podle vodící struny
-  frézování podle laserového paprsku
-  frézování lokálních výtluků
-  kompletní likvidace komunikací a ploch
-  frézování rýh pro inženýrské sítě

FLE XIB IL I TA
RYCHLOS T
E KONOMIČNOS T
KOMPLE XN OS T    
O D B O R N OS T

www.freko.cz


