Zákazník
Steap Stailor, Francie
TPI, Francie
Sev.en Energy AG
Chládek a Tintěra

Promont a.s.
HANUŠ RIDES s.r.o.
Kronospan CR spol. s r. o.
Technomont Frýdek-Místek s. r. o.
FERI s.r.o.
FIB BELGIUM S. A

Ardagh Group

CS Cabot s. r. o. Valašské Meziříčí
Kovoprojekta Brno a.s.
TSE, Francie
TEK services, Francie
PSV STAVEBNÍ s.r.o.
TIVALL CZ, s.r.o.
VCES a.s.
MATĚNA FRANTIŠEK-DIESELGENERATOR.CZ
IZOTECHNIK Sp. z o.o.
UNIPETROL RPA, s.r.o.
MND a.s.
TOBOS s. r. o.
STOCK Plzeň – Božkov s.r.o.
Kronospan CR spol. s r. o.
ASC process system Ltd.
VELDKAMP
Charmont a. s. Praha
FIB BELGIUM S. A
ZVU Engineering a. s. Hradec Králové
Fosfa a. s. Břeclav
ZVU Engineering a. s. Hradec Králové
Kovoprojekt Brno a. s
Technomont Frýdek-Místek s. r. o.
Česká rafinérská a. s., Litvínov
Bilfinger Industrial Services Czech s. r. o.

Kovoprojekt Brno a. s
Ardagh Group
P&G Rakona Rakovník
CS Cabot s. r. o. Valašské Meziříčí
ČKD DIZ a. s. Praha
Kovoprojekt Brno a. s

Předmět činnosti

Rok

Práce na potrubním mostě, Francie
Montáž nerezového potrubí ve Francii pro farmaceutický průmysl,
100 % kontrola svarů endoskopicky
Výroba a montáž– potrubní trasy dávkování SO3
Výroba a montáž ocelové konstrukce výrobní haly
Výroba a montáž potrubních rozvodů vč. Armatur.
Montáž aparátů dodaných objednatelem v rozsahu předané
dokumentace.
Zhotovení svařenců z dodaných dílů, nadrozměrné díly pro
kolotoče
Montážní práce v rámci odstávkových prací
Instalace technologického zařízení, dodávka a instalace potrubí,
dodávka nové nosné ocelové konstrukce
Úprava sloupů v hale FERI
Výroba nadrozměrných zinkovacích van o hmotnosti 8t pro
belgickou společnosti
Potrubní rozvody v nové hale, dodávka a montáž 2 ks oběhových
čerpadel a výstroje pro jejich funkčnost, dodávka a montáž
vyrovnávací nádrže vč. pojišťovacího ventilu
Výměna ohříváku vzduchu. Demontáž, montáž a částečná dodávka
technického zařízení, ocelové konstrukce a potrubí, Propojení
potrubí, uchycení izolace
Montážní práce v rámci odstávkových prací - Ethanol Vrdy
Montážní práce v rámci odstávkových prací - potravinářský
průmysl
Výroba nerezové plošiny, výroba a montáž 3. plášťového potrubí
pro potravinářský průmysl
Výroba nerezové plošiny - Nippon Paint Automotive Coatings
(Czech) s.r.o
Výroba a montáž nerezové plošiny
Výroba a montáž nerezových okopových plechů - TIVALL CZ,
s.r.o.. - potravinářský průmysl
Výroba kolektoru výfukových plynů
Montážní práce v rámci odstávkových prací, rafinerie Kralupy na
Vltavou

2019

Technicko - inženýrská činnost - práce v rámci odstávky - Kralupy
nad Vltavou
Demontáž jednotky metanolu - Slovinsko
Výroba, dodávka a montáž ocelové konstrukce pro Makro
Stěhování nádrží
Výroba a montáž nového dna nádrže lihu
Montážní práce v rámci odstávkových prací
Instalace autoklávu - letiště Paříž
Montáž a instalace výrobní linky - Ardagh Metal Packaging Czech
Republic s.r.o.
Výroba, montáž a přeprava nerezových výrobních plošin pro Tivall
Krupka
Výroba nadrozměrných zinkovacích van o hmotnosti 13t a 8t pro
belgickou společnosti
Výroba, montáž a balení potrubí do skidových jednotek - projekt
Pakistán
Výměna potrubí v rámci odstávkových prací
Výroba, montáž a balení potrubí do skidových jednotek - projekt
Radlin Polsko

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

2019
2019
2019
2018
2018

2018
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2016/2017
2016
2016
2016
2016

Výměna flérového potrubí - UNIPETROL LITVÍNOV

2016

Montáž projektu "Rekonstrukce dotřídění" v Biocel Paskov v rámci
odstávkových prací
Technicko - inženýrská činnost - Zajištění kontroly jakosti práce a
kontroly dokumentace kvality
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
Výměna, dodávka, výroba a montáž vlásenky výměníku IN LINE
COIL v rámci odstávkových prací

2016

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

2011, 2015-2016
2015/2016
2015/2016
2015/2016
2015
2015
2014/2015
2014

AERO Vodochody a. s.
Beck & Pollitzer s. r. o., Kolín
Saint – Gobain Weber Terranova a.s. – výrobní areál
Prostějov

ZVU Engineering a. s. Hradec Králové
Coca Cola a. s., Praha
AVT s. r. o., Hradec Králové
Graintec A/S, Dánsko
Česká rafinérská a. s., Kralupy nad Vltavou
Saint – Gobain Weber Terranova a.s. – výrobní areál
Prostějov

Diamo s. p. Stráž pod Ralskem
Promont a. s. Ostrava
Glatt Pharma spol. s r.o., Hradec Králové
Mondi a. s., Ružomberok, Slovensko

Montáž a výroba potrubí odplynu, Kalírna oceli – venkovní objekty
pomocných souborů PS 04 – potrubní rozvody
Montáž potrubí v TPCA Kolín
Montáž ocelových konstrukcí a technologie – kompletní linka na
výrobu sypkých směsí – montáž zařízení z MAXIT ABANNILA
ŠPANELSKO
Dodávky, předmontáž a montáž IN & OFF SKID technologického
zařízení pro 30.000 Nm3/h Hydrogen Plant – vodíková stanice
projekt Antipinsky
Montážní práce v rámci odstávkových prací
Výroba skidových jednotek - výroba a dodávka 2 ks jednotek pro
výrobu reversní osmózy
Montáž technologických zařízení a potrubí ve společnosti Skretting
A/S Norsko - výroba granulí pro ryby
Technicko - inženýrská činnost - Zajištění kontroly jakosti práce a
kontroly dokumentace kvality
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
Montáž potrubí a výroba potrubí v provozech - MCHZ OSTRAVA,
BIOCEL PASKOV

2013
2013
2013

2012-2013
2012
2012
2012
2012
2011/2012
2011/2012
2011/2012

Výroba nerezových konstrukcí pro farmacii

2011

Montážní práce v rámci odstávkových prací

2011

