
SYMBOL ÚSPĚCHU

24
Přes 20 let

na trhu tuhých paliv

6
Působíme v 6 

zemích Evropy

16 mil.

Prodali jsme již 
16.000.000 tun
pevných paliv

2.5 mld.

Obrat skupiny 
přes 2,5 miliardy Kč 

ročně

750 mil.

Vlastní kapitál převyšující 
750 milionů Kč
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Jsme přímým distributorem certifikovaných pevných 

paliv. Pravidelně dodáváme pevná paliva významným 

evropských energetickým a průmyslovým podnikům. 

Kvalitním hnědým uhlím, černým uhlím a koksem pomá-

háme udržovat teplo také ve vašich domovech.

Prodali jsme již 16.000.000 tun energetických  

a tříděných druhů paliv.

www.ridera.eu

Působíme ve střední a východní Evropě. Prostřednictvím 

svých dceřiných společností obchodujeme zejména  

na trzích v České republice, na Slovensku, v Polsku,  

Rakousku, Německu a Maďarsku.

Teplárny. Elektrárny. Velké průmyslové podniky. Tisíce 

domácností. Stovky podnikatelů a živnostníků. Všechny 

bez rozdílu spolehlivě zásobujeme pevnými palivy. 

Zabezpečujeme komplexní dodávky kameniva, recyklátů  

a stavebních substrátů, recyklaci stavebních odpadů  

a jejich zpětné využití nebo ukládku.

Jsme zkušeným partnerem ve stavebnictví.

Zobchodujeme na 1.800.000 tun zboží ročně.

Skupina Ridera

Obchod pevnými palivy



www.ridera.eu

V souladu s obchodním trendem jsme doplnili sorti-

ment pevných paliv o stále rostoucí poptávku balených  

paliv, která produkujeme s vlastní recepturou na vlastních  

základnách. Balíme vysoce kvalitní výběrová paliva urče-

ná jak pro automatické kotle, tak pro standardní kamna 

a pece. Mezi hlavní výhody tohoto produktu patří trvalá 

kvalita, která je současně zabezpečena používaným oba-

lovým materiálem, čistá práce a snadná manipulace.

Dodávka od jedné palety až k zákazníkovi.

Dodáváme veškerý sortiment kameniva a recyklátů. Ma-

teriál obchodujeme i sami těžíme, recyklujeme a posky-

tujeme služby ukládky. Uspokojíme všechny potřeby vaší 

stavby: od násypů, sanací území, zásypů, terénních úprav, 

přes podkladní a konstrukční vrstvy chodníků a komuni-

kací, až po kamenivo do betonu a malt.

Disponujeme vlastními špičkovými výrobními  

technologiemi.

Balená paliva

Kamenivo a recykláty



 

 
 

ČESKÁ REPUBLIKA

NĚMECKO

POLSKO

RAKOUSKO

SLOVENSKO

MAĎARSKO

Zabezpečujeme komplexní realizaci vašich staveb v okolí 

Ostravy a Prahy. Více než šedesátiletá tradice ve staveb-

ní činnosti je zárukou naší vysoké kvalitativní úrovně,  

potřebné i při realizaci technicky náročných a atypických 

staveb.

Navazujeme na 60 leté zkušenosti se stavebnictvím 

ve veřejném i soukromém sektoru.

Samotná obchodní činnost je podporována vlastními  
dopravními prostředky a spedičním centrem.

Zabezpečujeme logistiku zboží v regionu střední  
Evropy.

Doprava

Stavební činnost

Kontakty

Ridera Bohemia a.s.
28. října 2092/216 

709 00 Ostrava-Mar. Hory
Česká republika
www.ridera.eu

Domes Bylany s.r.o.
Malé Březno 74 

434 01 Most
Česká republika

www.domesbylany.cz

Ridera Slovakia s.r.o.
Podzávoz 2303 
022 01 Čadca

Slovensko
www.ridera.sk

Ridera Polska sp. z o.o.
Przemysłowa 6 
41-800 Zabrze

Polsko
www.ridera.pl

Ridera Austria GmbH
Am Modenapark 10 

1030 Vídeň
Rakousko

www.ridera.at

Ridera Sport a.s.
Závodní 2885/86 

706 02 Ostrava-Vítkovice
Česká republika

www.riderasport.cz

Ridera Stavební a.s.
Dělnická 382 

708 00 Ostrava-Poruba
Česká republika

www.ridera-stavebni.cz

Ridera Reality a.s.
28. října 2092/216 

709 00 Ostrava-Mar. Hory
Česká republika
www.ridera.eu


