
Together we build our history. 

Pochopiť vopred potrebu zmeny a zmeniť. To je DNA Faresin Formwork. 

To je sen Giuda Faresin, čo od roku 1973 sa rozhodol zmeniť svet stavebníctva 
statickom a nasýtenom trhu, dynamiku a inováciu. 

Sídlo v Breganze predstavuje súčasne spojenie s koreňmi a nervovým centrom 
talianskej a medzinárodnej mechaniky, plodný terén podnikateľského 
dobrodružstva premietaného do budúcnosti. 

Tu Guido zdieľal s teamom energiu a impulz k zmene, s ktorými budoval 
úspechy v priebehu rokov. Bez toho, aby zabudol hodnotu koreňov, priniesol 
schopnosť pozerať  ďalej, orientovať sa na prieskum a neustáleho 
technologického, profesionálneho a ľudského zlepšovania. Obchodný model, 
ktorý Chiara, Lucia a Giacomo, nová generácia Faresin, zachovávajú 
a prekladajú do dnešného jazyka, vedomostí a techník. 

Preto stavať betonárske debnenie je prehodnotenie priestoru, vytvárať 
príležitosti pre rozvoj, investovať do hľadania nových materiálov, stavebných 
metód a riešenia: pevné základy talianskeho vodcu a svetovej excelencii 
v oblastí technológií stavebníctva. TKServ

ice.sk



 

 

Together we build our future. 
Pracovať pre klienta znamená pracovať s klientom. Cesta svetom od začiatku: 
Dnes Faresin Formwork je globálna skutočnosť so sídlami v Európe, v Ásii, 
v Amerike a v Afrike. Vo svete neustáleho zrýchlenia, inovácia Faresin 
Formwork pokračuje rovnakou rýchlosťou. 

Každý rok, 10 percent obratu sa investuje do Výskumu a Vývoja nových 
materiálov, produktov a riešení, strojový park sa obnovuje moderným, výkonným 
a rýchlim vybavením. Zdroje umožňujú neustále aktualizovať systémy najnovšej 
generácie, nové partnerstvá sú podpísané miestnou realitou, vzhľadom na 
prítomnosť a rýchlosť na intervenčných miestach. Aby sme mohli byť stále 
blízki, aktívni, užitoční v miestnej komunite, zhodnocujeme materiály a zdroje, 
zlepšujeme technológie, ponúkame pokročilé riešenia, aby sme mohli pomôcť 
firmám a ľuďom vo vývine. 
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Together we build value. 
 

Každý projekt je zameraný na generovanie pridanej hodnoty v čase, pre tých, 
ktorí využívajú výhody zariadenia Faresin Formwork – prevádzkovatelia 
staveniska, klienti, dodávatelia, občania – v rámci cnostného trhu kde rast 
obchodu sa zhoduje s rozšíreným bohatstvom pre všetkých. Práve toto je 
zmysel obchodovania a partnerstva s Faresin Formork. 
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Together we build trust. 
Hodnota ľudí:  rôzne profesionality, zjednotené tými istými princípmi. 

Kvalita. V počúvaní, v dialógu, v programovaní a v pomoci, pri uspokojovaní 
špecifických potrieb s funkčnými a trvalými produktmi, od zariadení na bežne 
použitie až do inžinierskeho riešenia s vysokým prispôsobením ako sú špeciálne 
debnenia. 

Bezpečnosť. V organizácii práce, v pevnosti štruktúr, v používaní vhodných 
ochrán a konsolidovaných postupov, pre stavenisko vždy pod kontrolou. 

Prítomnosť. V každodennom porovnávaní s podnikmi, v systémových misiách 
s inštitúciami, v nových návrhoch na veľtrhy a podujatia a projektoch pre 
univerzálne výstavy. 
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Zodpovednosť. Voči krajinám, komunitám a ich územím, podporovanie rastu 
prostredníctvom modulárnych riešení e kompatibilné s prostredím. 

 

 

Together we build engineering solutions. 
Inžinierstvo nie je len produktívny sektor: je to vrchol skúseností Faresin 
Formwork, a sa prekladá do skutočne avantgardného riešenia. Riešenia, pred 
výrobkami, schopné splniť požiadavky moderného stavebného sektora: 
Efektívnosť a kontinuita výkonu, trvanlivosť, bezpečnosť, prispôsobivosť, 
personalizácia. Charakteristiky rozsahu, ktorý vyjadruje svoju dokonalosť 
v špeciálnych debneniach, navrhnuté a vyrobené v inžinierskom centre 
v Breganze pre veľmi prispôsobené projekty schopné formovanie do rôznych 
typov priestorov, rozmerov a potrieb, podľa presných cieľov infraštruktúry. 
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História, ciele, riešenia. Hodnoty, za viac ako 30 rokov, označujú cestu: together 
we build the world. 
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