
Čistě ekologické řešení



Ilustrativní reference revitalizace staré ekologické škody brownfield WALTER Praha.

PURUM KRAFT a.s. je ryze český 
enviromentální holding, který tvoří 
tyto společnosti:

Ty se zabývají ekologickou a environmentální problematikou 
a zajišťují celé portfolio služeb a produktů v oblasti životního 
prostředí, jeho ochrany a souvisejících činností – vodohospodářství, 
odpadového hospodářství, energetiky, stavebnictví a dopravy.
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Podporujeme moderní 
ekologické trendy 
a pomáháme vytvářet 
čisté životní prostředí, 
chránit ho a uchovávat 
pro příští generace. Naším 
posláním je poskytovat 
komplexní kvalitní 
a poctivé služby v oblasti 
životního prostředí.

Vše u nás najdete pod 
jednou střechou, s českým 
kapitálem a českými 
tradicemi už od roku 1926. 
Seznamte se.
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Purum s.r.o. 

Společnost Purum se zaměřuje na odpadové hospodářství a zajišťuje širokou 
škálu služeb v nakládání s odpady – od jejich ekologického využití, recyklace 
a energetického využití až po jejich odstranění. Formou outsourcingu zajišťuje 
kompletní odpadové hospodářství – zejména pro průmyslové klienty 
a vodohospodářské služby. A to včetně všech poradenských a legislativních 
činností. 

Čistě ekologické řešení
• Svoz, sběr a výkup odpadů

• Komplexní odpadové hospodářství

• Druhotné suroviny a cirkulární ekonomika

• Vodohospodářské služby

• Recyklace plastů

• Odstraňování tekutých nebezpečných odpadů

• Energetické využití a spalování odpadů

• Přeprava odpadů a chemických látek dle 
normy ADR (včetně silné divize ADR Trans)

• Poradenství v oblasti životního prostředí

Hlavní oblasti
působnostispolečnosti: 

EKOPUR s.r.o.
Ve službách zdravotnictví

Společnost se specializuje na zpracování, dekontaminaci a odstranění 
zdravotnického odpadu včetně veškeré související legislativní činnosti.

Chemická bezpečnost s.r.o.
Společnost Chemická bezpečnost je na špičce českého trhu recyklace a zpracování 
plynových a tlakových lahví. Zajišťuje odstranění technických plynů a služby v 
sektoru chemické bezpečnosti, a to včetně legislativy v oblasti životního prostředí.

ÚVR Mníšek pod Brdy 600 
252 10 Mníšek pod Brdy

+420 318 592 671
info@purum.cz

Adresa Kontakt
www.purum.cz
Web

Významní klienti

PETROF

ŠKODA AUTO 

Panasonic  

Aircraft Industries

UNIPETROL 
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AQUATEST a.s.

AQUACON ENGINEERING PLC.
Etiopská konzultační a inženýrská firma AQUACON ENGINEERING zajišťuje 
komplexní vodohospodářské a odpadové služby, konzultační služby v oblasti 

ochrany životního prostředí, know-how, výzkum a rozvoj. 

www.aquacon.info

Lídr environmentálních služeb v České republice. Špička v oblasti sanační 
ekologie, vodního hospodářství, hydrologie a hydrogeologie, geologie, karotáží, 
výzkumu a laboratorních služeb. Kvalitu svých služeb podporuje výzkumem 
a vývojem ve spolupráci s předními experty a institucemi.

Hlavními činnostmi 
společnosti jsou:

 • Sanační ekologie, komplexní řešení 
ekologických zátěží a revitalizací území,

• Komplexní služby v oborech geologie, 
hydrogeologie, inženýrské geologie, 
hydrologie a ochrany životního prostředí,

• Vodohospodářské služby (vývoj, realizace         
a zajištění provozu čistírenských 
technologií pro průmyslové a komunální 
odpadové vody),

• Odpadové hospodářství, recyklace odpadů 
včetně jejich dalšího materiálového využití,

• Demolice a stavební práce včetně dodávek 
technologických celků,

• Laboratorní služby a rozbory včetně 
odběrů vzorků,

• Projekty v oblasti vědy, výzkumu a vývoje,

• Karotáže

Hlavními činnostmi
společnosti jsou:

Jen poznané lze chránit

Geologická 988/4 
152 00 Praha 5

+420 234 607 111
aquatest@aquatest.cz

Adresa Kontakt
www.aquatest.cz
Web

Významní klienti

Česká rozvojová agentura

Karlovarské minerální vody

Ministerstvo životního 
prostředí České republiky 

Fosfa

DIAMO
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SG Geotechnika, a.s.

Společnost SG Geotechnika, a.s., je největší a nejstarší geotechnickou 
konzultační firmou v České republice s tradicí od roku 1926. 

Propojujeme lidi a místa chytřejšími a efektivnějšími způsoby
• Laboratoř geomechaniky 

• Inženýrská geologie

• Aplikovaná geotechnika

• Numerické modelování

• Laserové skenování

• Letecké práce

• Sanace skalních stěn a půdních sesuvů 

Naše komplexní
geotechnické služby:

Geologická 988/4 
152 00 Praha 5 – Barrandov

+420 234 654 111 
info@geotechnika.cz 

Adresa Kontakt
www.geotechnika.cz 
Web

Významní klienti

Ředitelství silnic 
a dálnic ČR

Správa železniční dopravní 
cesty 

Národná dialničná spoločnosť 

HOCHTIEF

ČEZ
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Prostřednictvím společnosti GEOFOS, s.r.o., působí SG Geotechnika 
také na Slovensku.

GEOFOS, s.r.o.
Společnost patří mezi slovenskou špičku v oblasti komplexní inženýrské geologie a 
geotechniky, terénních měření, ekologie, geodézie a zejména v aplikaci geotechniky 
pro podzemní stavby. 
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PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Stavební firma PROFISTAV Litomyšl je odborníkem na ekologické, průmyslové, 
vodohospodářské a zemědělské stavby, stavby inženýrských sítí, rekonstrukce 
budov a památkových objektů. 

Díky tomu mají zákazníci k dispozici komplexní portfolio služeb – od záměru, 
studie, projektu až po kompletní stavební i technologickou realizaci. To celé 
v rámci skupiny PURUM KRAFT. 

Tím, že se nemusíme spoléhat na cizí stavitele a máme na blízko špičkové 
odborníky, garantujeme příznivý poměr kvality a ceny. Její činnost nekončí 
u staveb – nabízí i kamenné výrobky nebo vlastní výrobu oken a dveří 
nejvyšší kvality. 

Ekologické stavby

• Rekonstrukce budov a památkových 
objektů

• Stavby občanské vybavenosti

• Vlastní těžba, prodej a řezání opukového 
kamene

• Obnovitelné zdroje a úsporná řešení – FVE, 

LED aj.

• Ekologické stavby

• Inženýrské sítě, vodohospodářské                
i dopravní stavby

• Průmyslové a zemědělské stavby

• Recyklace a třídění stavebních materiálů

• Bytová výstavba

Mezi stavařské domény
firmy patří:

Tyršova 231 
570 01 Litomyšl

+420 461 612 050 
profistav@profistav.cz 

Adresa Kontakt
www.profistav.cz
Web

Významní klienti

Ministerstvo obrany České 
republiky

ERMEX ENGINEERING 

Pardubický kraj 

Město Litomyšl

Vodárna Káraný

111
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UVR Mníšek pod Brdy a.s.

UVR Mníšek pod Brdy, a.s., má více než padesátiletou historii v oblasti výzkumu 
rud, realizace ekologických projektů a expertíz. V současnosti se společnost 
zabývá proměnou areálu Vědeckotechnologického parku v Mníšku pod Brdy na 
zónu podnikatelských aktivit v oblasti ekologických technologií, výzkumu, vývoje 
a vzdělávání. Dále spravuje bývalý lignitový důl v Mikulčicích u Hodonína 
a využívá jeho důlní infrastrukturu a provozní zázemí k environmentální 
podnikatelské činnosti. 

Testujeme, analyzujeme a zkoumáme s nejvyšší kvalitou
• Školící středisko pro vzdělávání a rozvoj 

lidských zdrojů

• Provozování věděckotechnického parku

• Fotovoltaická elektrárna

• Realizace mechanicko-biologické úpravy 
odpadu

• Autorizovaný servis pro nákladní vozidla

• Správa lingitového dolu v Mikulčicích     
u Hodonína

Hlavními činnostmi
společnosti jsou:

13Pražská 600 
252 10, Mníšek pod Brdy

+420 318 592 671 
uvr@uvr.cz 

Adresa Kontakt
www.uvr.cz
Web



PURUM KRAFT je česká tradice a ověřená kvalita. 
Naše služby stavíme na vlastních ověřených 
postupech a zkušenostech. Díky špičkovým 
odborníkům garantujeme profesionální přístup 
a moderní metody.
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PURUM KRAFT jsou přední české firmy poskytující 
plné spektrum environmentálních služeb. Společně 
poskytujeme komplexní ekologická a energetická 
řešení vašich projektů. 

PURUM KRAFT pracuje 
čistou cestou v souladu 
s potřebami zákazníků 
a s ohledem na potřeby 
životního prostředí. 
Zodpovědně hospodaříme 
s cennými přírodními zdroji 
– přispíváme ke snižování 
zátěže na životní prostředí 
a chráníme ho pro budoucí 
generace. 



C H E M I C K Á B E Z P E Č N O S T

Národní 961/25 
110 00 Praha 1

info@purumkraft.cz
www.purumkraft.cz  

Adresa Kontakt
PURUM KRAFT
LinkedIn


