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O společnosti SLF
Společnost SLF se sídlem v Liberci vznikla v roce 1997 formou „privatizace“ 
oddělení údržby Libereckých vzduchotechnických závodů (v současnosti 
Fläktgroup Czech Republic a.s.). Tradice údržby a poskytování služeb tak sahá 
až do 60. let minulého století. V současnosti se zabýváme nejen údržbou strojů 
a zařízení, ale i správou nemovitostí, údržbou zeleně, úklidem, diagnostikou, 
elektromontážemi a stavebními pracemi. 

Filozofií firmy SLF je nabídnout a poskytnou komplexní škálu služeb v oblasti 
správy nemovitostí, údržby a oprav strojů, stavebnictví, čištění a úklidu povrchů 
a prostor.  

Naše krédo - být flexibilními a spolehlivými partnery - se osvědčilo jako rozhodující 
faktor pro dosažení společného úspěchu a uspokojení požadavků zákazníka. 
Naším cílem je spokojenost zákazníků, které se snažíme docílit trvalým zvyšováním 
kvality námi poskytovaných služeb. Pro splnění tohoto cíle neustále zlepšujeme 
naše procesy, školíme pracovníky, modernizujeme výrobní, servisní a diagnostické 
zařízení a vyhledáváme nové materiály a technologie.
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Údržba a servis strojů.
Poruchové a preventivní údržbě a servisu výrobních strojů a zařízení se naše 
společnost věnuje od svého vzniku a během té doby si vybudovala tým 
zkušených servisních techniků a inženýrů. Poskytujeme technickou podporu 
mnoha výrobním společnostem ve strojírenství, elektrotechnice, ve výrobě 
plastů, v automobilovém průmyslu a řadě dalších odvětvích. Náš servisní tým je 
připraven v krátké době reagovat na nahlášené poruchy a zajistit jejich rychlou 
opravu a zprovoznění zařízení. Dále jsme schopni pro zákazníky vypracovat 
plán preventivní údržby strojů dle ročního plánu vč. vedení potřebné 
dokumentace o provedených prohlídkách. 



Stavební práce.
Firma SLF se zabývá prováděním staveb, jejich změn a odstraňování. Činnost 
společnosti je zaměřena na novou výstavbu a rekonstrukce bytových 
i nebytových staveb, průmyslových staveb, nástaveb, provádění opláštění, 
hydroizolace spodních staveb, sanace a i klempířské práce. Naší specializací 
jsou rekonstrukce bytů, kancelářských prostor a restaurací. Stavíme nové, 
rekonstruujeme starší. Vše s potěšením, pečlivostí a odpovědností. Rádi s vámi 
postavíme budoucnost! 
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Zámečnické práce, kovovýroba.
Provádíme zámečnické práce, zakázkovou výrobou montážních stolů, 
regálů, přípravků, konzolí, dveří, vrat, plotů, zábradlí a konstrukcí dle 
přání a dokumentace zákazníka. Vyrábíme plotové díly, vrata a brány od 
jednoduchých až po reprezentativní s možností kompletní dodávky a montáže 
vč. automatického pohonu. Dále nabízíme výrobu různých kovových prvků 
atypických rozměrů, kombinace dřevo, sklo, nerez, plast a kov, schodišťová 
zábradlí. Zajišťujeme kompletní dodávku ocelových konstrukcí. Dále poklopy, 
mříže, klece, stojany, přístřešky apod. vč. povrchové úpravy dle přání zákazníka.  
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Úklid firem, domácností 
nebo bytových domů.
Provádíme pravidelné úklidy domácností (rodinné domy, byty), kde nabízíme 
kompletní služby. Úklidy můžeme provádět každodenně, několikrát do týdne 
nebo mimořádné (po rekonstrukci, výmalbě, po stěhování apod.). Provádíme 
mytí výrobních a skladovacích ploch mycím strojem. Zajištujeme pravidelné 
i mimořádné úklidy kanceláří, obchodů, zdravotnických, ubytovacích zařízeních 
nebo bytových domů. 
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Správa, provoz a údržba 
nemovitostí.
Poskytujeme služby v oblasti správy majetku pro firmy, bytové domy, města 
a obce. Zajištujeme také pravidelnou a mimořádnou údržbu budov, údržbu 
zeleně, drobné stavební úpravy a i větší stavební práce. Disponujeme proto 
v této oblasti dostatkem teoretických i praktických zkušeností. 

14/15



Elektroinstalační práce, revize, 
opravy 
V rámci své činnosti provádíme elektroinstalační práce do 1000 V nebo 
slaboproud, montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických 
technických zařízení, tzn. zařízení pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod a odběr 
elektrické energie a elektrické instalace. Provádíme revize elektrospotřebičů 
a nářadí dle ČSN  331600. Provádíme kontroly a čištění rozvaděčů. Jsme držitelé 
platných oprávnění a osvědčení podle vyhlášky  
č. 50/1978 Sb. a vyhlášky č. 73/2010 Sb.
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Přední výrobce vzduchotechnických 
a klimatizačních jednotek. 

Péče o klienta jako Fläktgroup je nám velkou ctí. Dynamickému 
provozu, kterému musíme jít denně naproti, je pro nás ohromnou 
výzvou. Zabezpečujeme obsáhlé denní i noční, pravidelné úklidy. 
Děláme vše pro to, aby se zaměstnanci i návštěvníci Flaktgroup cítili na 
svém pracovišti maximálně příjemně a každý den byl pro ně úspěšný. 

Přední výrobce vzduchových filtrů

Péče o klienta jako Delbag je nám velkou ctí. Dynamickému provozu, 
kterému musíme jít denně naproti, je pro nás ohromnou výzvou. 
Zabezpečujeme obsáhlé denní i noční, pravidelné úklidy. Děláme 
vše pro to, aby se zaměstnanci i návštěvníci Delbagu cítili na svém 
pracovišti maximálně příjemně a každý den byl pro ně úspěšný. 

Přední výrobce vodohospodářských výrobků 

Společnost BMTO GROUP a.s. dodává vodohospodářské výrobky 
- například čistírny odpadních vod, odlučovače tuků a lehkých 
kapalin, čerpací šachty, armatury, lisy  atd. Pomáháme klientovi 
udržovat perfektní pracovní prostředí v jejich halách. Staráme se 
o facility management,  servis s údržbu strojů, stavíme nové provozy 
a zajištujeme revizní řád a pravidelné kontroly.

Celorepublikový love brand a jeden 
z nejstarších pivovarů v Čechách. 

Svijanský pivovar je pro nás srdeční záležitost, však jsme součástí 
jedné skupiny. Ale nejen proto pro něj odvádíme tu nejkvalitnější 
práci. Provádáme služby při eventech Svijanského pivovaru nebo při 
Slavnostech svijanského piva, dále pro klienta zajišťujeme údržbu 
prostor zámku Svijany.

Dodavatel lakovaných dílů pro automobilový průmysl.

Staráme se o facility management objektu firmy ACL, správu a zajištění 
provozu budovy, servis s údržbu strojů, zajištění revizního řádu 
a pravidelných kontrol. V  rámci zabezpečení facility služeb se snažíme 
o nejvyšší efektivitu, eliminujeme vznik škod na majetku, předcházíme 
havarijním stavům.  

Testovací centrum textilních materiálů

Péče o klienta jako Huntsman je nám velkou ctí. Tento americký gigant 
má v Liberci testovací centrum pro které  zabezpečujeme obsáhlé 
pravidelné úklidy, pomáháme klientovi udržovat perfektní pracovní 
prostředí v jejich halách. Jsme si vědomi, že i na naší práci závisí jejich 
vlastní úspěch. Krom pravidelného denního úklidu provádíme i úklidy 
startovací a auditové, údržbu strojů a zařízení a také stavební úpravy 
laboratoří a kanceláří. 
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Střediska strojní a elektro údržby:
Slovanská 781, Liberec 25, 463 12

Sídlo firmy:
Sladovnická 1685
Liberec 30 (Vratislavice n. Nisou), 463 11
IČO: 25027808
tel.: +420 733 678 672
 +420 739 589 556
info@slf.cz
www.slf.cz
slf_sluzby_liberec


