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H.Salichové 901 v Polance 

 

DARREN stav s.r.o. je stavebně-obchodní 

společností. Její vznik se datuje k roku 2005, kdy byla 
zapsána do Obchodního rejstříku u Krajského soudu 
v Ostravě. Společnost vznikla postupnou transformací z 
firmy René Kubínek-DARREN, založené roku 1995. 

 

DARREN stav s.r.o. je certifikována od roku 

2007 podle normy ČSN EN ISO 9001:2009 a od roku 
2012 také podle normy ČSN EN ISO 1401:2005. 
Certifikující orgán ITQ - CZ s.r.o. 

 

Mezi hlavní odběratele námi provedených 
stavebních prací patří bytová družstva, společenství 
vlastníků, obecní úřady i soukromí vlastníci. 

 

Cílem společnosti DARREN stav s.r.o. je 
spokojený zákazník, který o své zkušeností s námi řekne 
dále svým známým. 



 

 

Široká nabídka služeb: 
 

 revitalizace panelových domů včetně montáže 
výtahů 

 kompletní dodávky staveb na klíč 

 rekonstrukce domů a bytů, čistění fasád a střech 

 projektové dokumentace, stavební dozory  

 poradenství v oblasti stavebního spoření a 
zařizování hypoték a úvěrů. 

 Společnost je registrována jako Odborný dodavatel 
v programu Nová Zelená úsporám 2015 

 

 
Krakovská 11,13 v Ostravě 

 

Specialisté na: 
 

 zateplování budov certifikovanými kontaktními 
zateplovacími systémy-např. CEMIX, WEBER, 
STOMIX, Baumit, Caparol aj. 

 generální opravy balkonů a lodžií včetně zábradlí, 
jejich následného zasklení bezrámovým i rámovým 
systémem např.: VARIO, Winlog, AluVista 

 dodávky sádrokartonových konstrukcí a 
thermatexových podhledů, půdní vestavby 



 

 

 renovace koupelen i celých bytových jader včetně 
zdravotechniky a elektroprací 

 montáže plovoucích podlah a zátěžových koberců, 
pokládka PVC 

 zámkové dlažby a terénní úpravy 

 dodávka a montáž plastových, EURO a Al oken a 
dveří  

 tesařské, pokrývačské a klempířské práce 

 doprava nákladním vozem Daewoo Avia D75 
kontejner + valník 5t 

 doprava dodávkou Peugeot Boxer 
 
   
 

  

 
Poděbradova 60 a Formana 21-25 v Ostravě 

 
 
Kontakt: 
 
René Kubínek-jednatel společnosti 
Mobil: +420775318483 
E-mail: info@darren-stav.cz 

     www.darren-stav.cz 

http://www.darren-stav.cz/

