Zákazník
FIB BELGIUM S. A
ZVU Engineering a. s. Hradec Králové
Charmont a. s. Praha
Fosfa a. s. Břeclav
ZVU Engineering a. s. Hradec Králové
Kovoprojekt Brno a. s
Technomont Frýdek-Místek s. r. o.
Bilfinger Industrial Services Czech s. r. o.
Kovoprojekt Brno a. s
Ardagh Group
P&G Rakona Rakovník
AERO Vodochody a. s.
Beck & Pollitzer s. r. o., Kolín
Kovoprojekt Brno a. s
ČKD DIZ a. s. Praha
CS Cabot s. r. o. Valašské Meziříčí
CS Cabot s. r. o. Valašské Meziříčí
Coca Cola a. s., Praha
AVT s. r. o., Hradec Králové
ZVU Engineering a. s. Hradec Králové
Graintec A/S, Dánsko
Saint – Gobain Weber Terranova a.s. – výrobní
areál Prostějov
Saint – Gobain Weber Terranova a.s. – výrobní
areál Prostějov
Diamo s. p. Stráž pod Ralskem
Česká rafinérská a. s., Litvínov
Česká rafinérská a. s., Kralupy nad Vltavou
Promont a. s. Ostrava
Glatt Pharma spol. s r.o., Hradec Králové
Mondi a. s., Ružomberok, Slovensko

Předmět činnosti
Výroba nadrozměrných zinkovacích van o hmotnosti 13t a 8t pro
belgickou společnosti
Výroba, montáž a balení potrubí do skidových jednotek - projekt
Pakistán
Výroba, montáž a přeprava nerezových výrobních plošin pro Tivall
Krupka
Výměna potrubí v rámci odstávkových prací
Výroba, montáž a balení potrubí do skidových jednotek - projekt
Radlin Polsko
Výměna flérového potrubí - UNIPETROL LITVÍNOV
Montáž projektu "Rekonstrukce dotřídění" v Biocel Paskov v rámci
odstávkových prací - výroba nadrozměrného
Montáž objektu "B" v rámci výstavby "Membránové elektrolýzy"
ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu
Projekt CHS - EPI, výroba epichlorhydrinu a kyseliny solné - ve
Spolku pro chemickou a hutní výrobu - Ústí nad Labem - instalace
potrubí vč. Technologického zařízení
Stěhování a montáž výrobních linek
Výroba a montáž obslužných plošin
Montáž a výroba potrubí odplynu, Kalírna oceli – venkovní objekty
pomocných souborů PS 04 – potrubní rozvody

Rok
2016/2017
2015/2016
2015/2016
2015/2016
2014/2015
2012/2013
2012/2013
2011/2012
2011/2012
2011/2012
2011, 2015/2016
2016

Montáž potrubí v TPCA Kolín

2016

Montáž potrubí ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu - projekt
ZTUŽOVÁNÍ KOH

2016
2016

Výměna, dodávka, výroba a montáž OK, TZ a potrubí v rámci
odstávkových pracích - pro ZVU Engineering a. s
Výměna, dodávka, výroba a montáž vlásenky výměníku IN LINE
COIL v rámci odstávkových prací
Montážní práce v rámci odstávkových prací
Výroba skidových jednotek - výroba a dodávka 2 ks jednotek pro
výrobu reversní osmózy
Dodávky, předmontáž a montáž IN & OFF SKID technologického
zařízení pro 30.000 Nm3/h Hydrogen Plant – vodíková stanice
projekt Antipinsky
Montáž technologických zařízení a potrubí ve společnosti Skretting
A/S Norsko - výroba granulí pro ryby
Montáž ocelových konstrukcí a technologie – kompletní linka na
výrobu sypkých směsí – montáž zařízení z MAXIT ABANNILA
ŠPANELSKO
Jednotka na výrobu pastových omítek – dodávka, výroba a montáž
technologie, ocelových konstrukcí a potrubí
Diamo s. p. - výroba a montáž potrubních rozvodů - provozní
soubor NDS 10, Výroba a montáž potrubí chlóru, potrubní propoje,
opravy potrubních mostů
Technicko - inženýrská činnost - Zajištění kontroly jakosti práce a
kontroly dokumentace kvality
Technicko - inženýrská činnost - Zajištění kontroly jakosti práce a
kontroly dokumentace kvality
Montáž potrubí a výroba potrubí v provozech - MCHZ OSTRAVA,
BIOCEL PASKOV
Výroba nerezových konstrukcí pro farmacii
Montážní práce v rámci odstávkových prací

2016
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2015
2015
2014
2013
2013
2013
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2012
2012
2011
2011

