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Referenční akce – realizace:  
 

Palác K řižík II, Praha * úst řední vytáp ění, chlazení 
 
Přístavba a stavební úpravy objektu Technický blok, P raha - Ruzyn ě * 
vzduchotechnika, klimatizace, chlazení  
 
Rekonstrukce vým ěníkové stanice hangáru F, Praha - Ruzyn ě * vým ěníková stanice  
 
Laborato ře Sotio, TOKOVO Muzo, Praha * vzduchotechnika, chlazení, úst řední 
vytáp ění, zdravotní technika 
 
TOKOVO Praha * vzduchotechnika, klimatizace, chlazení, úst řední vytáp ění, zdravotní  
technika 
 
TOKOVO Praha - restaurace a kuchyn ě * vzduchotechnika, úst řední vytáp ění, 
zdravotní technika 
 
TOKOVO Praha – kancelá ře NKÚ * vzduchotechnika, úst řední vytáp ění, chlazení, 
zdravotní technika 
 
Hadovka Praha - objekt A, B, C, D * vzduchotechnika, klimatizace, chlazení, úst řední                                                                
vytáp ění, zdravotní technika   
 
Hadovka Praha - objekt D 2  * vzduchotechnika, klimatizace, úst řední vytáp ění  
 
Hadovka Praha - objekt C * vzduchotechnika, chlazení  
 
Novo Plaza - spole čenské a obchodní centrum, Praha * vzduchotechnika, odvod tepla 
a kou ře 
 
Polyfunk ční objekt ASTRA II, Praha  * vzduchotechnika, klimatizace, chlazení   
 
Rozšíření knihkupectví Kanzelsberger * vzduchotechnika, chlazení, zdravotní technika   
 
Obchodní d ům Dvo řák, Tábor * vzduchotechnika, klimatizace, chlazení, úst řední                                                        
vytáp ění, zdravotní technika 
 
Technologický park Peka řská, Praha  * vzduchotechnika, klimatizace   
 
Komer ční objekt René Ro čeň, Průhonice * vzduchotechnika, odvod tepla a kou ře 
 
Administrativní a obytná budova Hájkova, Praha * vzduchotechnika, klimatizace, 
chlazení    
 
Obchodní centrum Budvar, Praha * vzduchotechnika, chlazení   
 
Ilbit - integrované laborato ře biomedicínckých technologií, Brno * vzduchotechnika, 
klimatizace, chlazení, čisté prostory  
 
Projekt stabilizace chuti, Plze ňský Prazdroj, Plze ň * vzduchotechnika, klimatizace, 
chlazení, zdravotní technika 



PrimaTech s.r.o. 
 Vančurova 2904 

 390 01 Tábor 

 
 
 
Víceúčelové centrum Galerie Harfa, Praha – Vyso čany * zařízení odvodu tepla a kou ře, 
vzduchotechnika 
 
Gallery Myšák, Praha * vzduchotechnika, klimatizace, chlazení, úst řední vytáp ění, 
odvod kou ře a tepla 
 
Centrum volného času Nová Brumlovka - II. Etapa, Praha * vzduchotechnika, 
klimatizace  
 
Centrum ekonomicko – manažerských studií, ČZU Praha - Suchdol * vzduchotechnika, 
klimatizace, chlazení, úst řední vytáp ění 
 
Komunitní centrum, Jižní M ěsto, Praha * vzduchotechnika, chlazení, úst řední vytáp ění 
 
Centrum Opatov I, Praha * vzduchotechnika  
 
Office Park, Centrum Nové Butovice, administrativní  budova B, Praha * 
vzduchotechnika, klimatizace, chlazení, úst řední vytáp ění, zdravotechnika   
 
Výstavba komplexu Moravia Thermal, Pasohlávky * v zduchotechnika, chlazení, 
úst řední vytáp ění  
 
Kaufland Podbaba, Praha 6 * vzduchotechnika, úst řední vytáp ění, chlazení, zdravotní 
technika 
 
Obchodní centrum Kaufland, Praha - Mod řany * zdravotní technika 
 
Komer ční centrum Vypich, Praha * úst řední vytáp ění, zdravotní technika 
 
Sport Relax centrum, Praha – Záb ěhlice * vzduchotechnika 
 
Česká pojiš ťovna, II, stavba obchodn ě – administrativního areálu, Praha 4 * 
vzduchotechnika, klimatizace, odvod tepla a kou ře 
 
Přístavba haly tokamaku ÚFP AV ČR, Praha * vzduchotechnika, klimatizace, úst řední 
vytáp ění, zdravotní technika, plyn 
 
MŠMT, rekonstrukce objektu Na Po říčí, Praha * vzduchotechnika, klimatizace, 
chlazení, zdravotní technika, plyn  
 
Riverpark Bratislava, blok 1,C * zdravotní instalace 
 
Modernizace západní části hlavního nádraží, nástupišt ě I – IV, Praha * zdravotní 
technika 
 
Kejřův mlýn, Praha * vzduchotechnika 
 
DSP Hagibor, Praha * vzduchotechnika  
 
Polyfunk ční dům Green Tower, Praha * vzduchotechnika, klimatizace, chlazení,  
úst řední vytáp ění, zdravotní technika 
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Polyfunk ční objekt, Praha - Mod řany  * zdravotní technika  
 
Rekonstrukce domu U Hybern ů, Nám. Republiky, Praha 1 * vzduchotechnika, chlazení, 
měření a regulace 
 
Rekonstrukce objektu A monobloku, Praha * vzduchotechnika, úst řední vytáp ění, 
zdravotní technika, m ěření a regulace 
 
Karlovarská Business Park, Praha - hala A, B * vzduchotechnika, klimatizace, chlazení, 
úst řední vytáp ění 
 
Karlovarská Business Park, Praha - hala D, E * vzduchotechnika, klimatizace, chlazení, 
úst řední vytáp ění, zdravotní technika, plyn 
 
Karlovarská Business Park, Praha - hala F * vzduchotechnika, klimatizace, chlazení 
 
MB Hala M14 – p řístavba haly sva řovny a logistiky, Mladá Boleslav * vzduchotechnika,  
klimatizace 
 
Stavební úpravy haly v areálu VZLÚ pro AV ČR, Praha 9 - Let ňany * vzduchotechnika, 
úst řední vytáp ění, zdravotní technika   
 
Lean Centrum, Mladá Boleslav * vzduchotechnika, klimatizace, chlazení   
 
Měrové st ředisko E10, Mladá Boleslav * vzduchotechnika   
 
Rondo obaly - objekt nového výrobního za řízení, Ejpovice * vzduchotechnika, 
klimatizace, úst řední vytáp ění, plyn 
 
Sanitas Říčany * vzduchotechnika, klimatizace, chlazení, úst řední vytáp ění, plyn,  
zdravotní technika, m ěření a regulace 
 
Logistic Park Rudná, Hala č.14 * vzduchotechnika, klimatizace, chlazení   
 
Skladový areál HOPI  Jažlovice * vzduchotechnika, klimatizace, úst řední vytáp ění, 
plyn, m ěření a regulace  
 
Provozní areál firmy Würth * vzduchotechnika, klimatizace, chlazení  
 
Výrobní areál FACE Unhoš ť u Kladna * vzduchotechnika, klimatizace  
 
Výrobní a montážní hala Hydac Planá nad Lužnicí * vzduchotechnika, klimatizace  
 
Výrobní areál Hügli Zásmuky * vzduchotechnika  
 
Výrobní hala III, Hügli Zásmuky * vzduchotechnika  
 
Skladová hala, Hügli Zásmuky * vzduchotechnika  
 
Výrobní hala firmy SINFO Tábor * vzduchotechnika  
 
Areál Bonita Zásmuky * vzduchotechnika   
 
Výrobní hala Zenit Praha * vzduchotechnika, m ěření a regulace  
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Výrobní hala ORION Plze ň  * měření a regulace  
 
Administrativní a skladový objekt Praha - Hostiva ř * vzduchotechnika, chlazení, 
úst řední vytáp ění, plyn, m ěření a regulace  
 
Auto Palace Spo řilov, Praha * vzduchotechnika, klimatizace, chlazení   
 
Chlazení VO sklad ů ovoce a zeleniny Praha - Ruzyn ě * vzduchotechnika, klimatizace, 
chlazení   
 
Terminál sever 2 -  Praha Ruzyn ě * vzduchotechnika, chlazení   
 
Měšťanská beseda Praha - II. etapa * vzduchotechnika    
 
MVE Litom ěřice * vzduchotechnika    
 
Areál WDP, Praha Ruzyn ě * vzduchotechnika, klimatizace, chlazení, úst řední vytáp ění,  
plyn, zdravotní technika, m ěření a regulace 
 
Objekt SO 36 – Pavilon D, D ětské odd ělení, Oblastní nemocnice Kolín, * úst řední 
vytáp ění, zdravotechnika   
 
Nemocnice Kladno –  Část A, blok C1a, B1+C1b, Kladno, * vzduchotechnika, chlazení, 
úst řední vytáp ění, teplovodní p řípojka   
 
Nemocnice Kladno – Část A, objekt SO 01, Kladno * vzduchotechnika, chlazení, 
úst řední vytáp ění, vým ěníková stanice   
 
Nemocnice Kladno, objekt SO 02 – zachování provozu,  Kladno * vzduchotechnika    
 
ÚVN Praha - St řešovice - pavilon D,J,K a E,F,H * úst řední vytáp ění, zdravotní technika  
 
ÚVN Praha - St řešovice - pavilon I * vzduchotechnika, klimatizace, chlazení, úst řední  
vytáp ění, zdravotní technika, chladírny 
 
Nemocnice Na Homolce, Praha * vzduchotechnika   
 
Nemocnice Moravská T řebová - I., II., III. - etapa * vzduchotechnika  
  
Okresní nemocnice Tábor * vzduchotechnika    
 
River side club Praha * vzduchotechnika, klimatizace, chlazení, úst řední vytáp ění, 
plyn, zdravotní technika, m ěření a regulace  
 
Milenium Tábor * vzduchotechnika  
 
Billa Tábor, objekt Milenium * vzduchotechnika  
 
TESCO Kralupy nad Vltavou * vzduchotechnika, úst řední vytáp ění, zdravotechnika  
 
TESCO Skalka, Praha * vzduchotechnika, klimatizace, chlazení  
 
TESCO Ostrava - 2. etapa * vzduchotechnika, zdravotechnika  
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TESCO Eden, Praha * vzduchotechnika, klimatizace, úst řední vytáp ění 
 
TESCO Novodvorská, Praha * vzduchotechnika, chlazení, odvod tepla a kou ře 
 
TESCO Letňany, Praha * vzduchotechnika, úst řední vytáp ění 
 
TESCO Most * vzduchotechnika, klimatizace, chlazení   
 
TESCO II Plzeň  * vzduchotechnika, klimatizace, chlazení   
 
TESCO Děčín  * vzduchotechnika, klimatizace, chlazení  
 
Fotolab Praha * vzduchotechnika, klimatizace, chlazení    
 
Londýnská 41, Praha * vzduchotechnika, klimatizace, chlazení, úst řední vytáp ění,  
zdravotní technika, m ěření a regulace  
 
Stará Boleslav - rekonstrukce místa velení CRC, CP * vzduchotechnika  
 
Čáslav - rekonstrukce objekt ů bojového rozptylu č.1 a č.2 * vzduchotechnika  
 
Letištní objekt ŘLP ČR, s.p./ A a B Praha-Ruzyn ě * vzduchotechnika, klimatizace,   
chlazení, m ěření a regulace 
 
Letišt ě Brno - Tu řany  * vzduchotechnika, klimatizace, chlazení   
 
Letišt ě Karlovy Vary  * vzduchotechnika, klimatizace, chlazení, m ěření a regulace  
 
Aviation service Praha * vzduchotechnika, klimatizace, chlazení, m ěření a regulace    
 
HZS Benešov * vzduchotechnika, klimatizace, chlazení, m ěření a regulace    
 
Kulturní d ům Sluní čko Praha * vzduchotechnika, m ěření a regulace    
 
Sportovní centrum ČVUT Praha * vzduchotechnika   
 
VILLA PARK Strahov * vzduchotechnika, plyn  
 
Hotel Venus Karlovy Vary * vzduchotechnika, klimatizace  
 
Hotel DUO Praha * vzduchotechnika, klimatizace, m ěření a regulace, bazénová 
technologie   
 
Rekonstrukce a oprava hotelu Imperiál, Praha * vzduchotechnika, klimatizace, 
chlazení, úst řední vytáp ění, zdravotní technika, plynovod 
 
Hotel Diplomat, Plze ň * vzduchotechnika, klimatizace, chlazení, úst řední vytáp ění,  
zdravotní technika, bazénová technologie 
 
Hotel Port, Doksy * vzduchotechnika, chlazení  
 
Hotel Karmelitská, Praha * zdravotní technika 
 
Hotel Savoy, Špindler ův Mlýn * vzduchotechnika 
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Novostavba hotelu Atrium, Otrokovice * vzduchotechnika, klimatizace 
 
Koněvova Praha * vzduchotechnika, klimatizace, chlazení   
 
Transgenní skleník České Bud ějovice * vzduchotechnika  
 
Lékařská fakulta UK, Kate řinská, Praha * vzduchotechnika, klimatizace   
 
Základní škola Pernerova, Praha * vzduchotechnika, klimatizace  
 
Základní škola Na Šutce, Praha * vzduchotechnika  
 
Základní škola Glowackého, Praha * vzduchotechnika  
 
Základní škola Bezru čova, Říčany * vzduchotechnika  
 
Divadelní 22, Praha * vzduchotechnika, klimatizace  
 
Rezidence Korunní, Praha * vzduchotechnika, klimatizace 
 
Polyfunk čné bytové domy – nadstavba, Nejedlého ulice, Bratis lava Dúbravka * 
vzduchotechnika  
 
Tři bytové domy Prague Marina/Blue Lagoon Fáze I.A, P raha * úst řední vytáp ění 
 
Bytový soubor Čelákovice - Nám ěstí, Čelákovice * vzduchotechnika, úst řední vytáp ění, 
zdravotní technika 
 
Stavební úpravy vstupního podlaží a fasád, oprava l odžií a st řechy v ul. Makovského 
1140 – 1145 a 1222 – 1227, Praha * vzduchotechnika, klimatizace, úst řední vytáp ění, 
zdravotní technika 
 
Hermelínská 1203/6, Praha * vzduchotechnika, úst řední vytáp ění, zdravotní technika 
 
Bytový komplex Na Hv ězdárně, Praha * vzduchotechnika 
 
Vila B řevnov, Praha * úst řední vytáp ění, zdravotní technika 
 
Hanspaulka - Nové vily, Praha * vzduchotechnika, úst řední vytáp ění, zdravotní 
technika 
 
Obytný soubor Rodinné domy Na Krutci, Praha * vzduchotechnika  
 
Bytový d ům Pod Klaudiánkou, Praha 4 * vzduchotechnika, klimatizace, chlazení, 
úst řední vytáp ění, zdravotechnika, m ěření a regulace  
 
Nové Zahradní M ěsto, bytové domy D, E, Praha * vzduchotechnika, úst řední vytáp ění,   
zdravotní technika 
 
Obytný soubor Tulipán, Praha * vzduchotechnika, klimatizace  
 
Obytný soubor Řepy, Praha * zdravotní technika  
 
Bytové domy Staropramenná, Praha * vzduchotechnika  
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Bytové domy St řížkov, Praha * vzduchotechnika  
 
Bytový d ům Flora, Praha - Kunratice * vzduchotechnika    
 
Bytové domy Výhledy II,  Praha * vzduchotechnika   
 
Rekonstrukce vily U Nesypky, Praha * vzduchotechnika  
 
Bytové domy, Újezd nad Lesy * vzduchotechnika, plyn    
 
Rodinný d ům Úholi čky * úst řední vytáp ění, zdravotní technika, plyn   
 
Bytový d ům Koráb, Praha * vzduchotechnika   
 
Koperníkova, Praha * vzduchotechnika, klimatizace, m ěření a regulace   
 
Betlémské nám ěstí Praha * vzduchotechnika   
 
Bytový d ům B a C Jesenice * vzduchotechnika   
 
Bytové domy Ďáblice Praha * vzduchotechnika   
 
Bytový d ům Praha - Jinonice * vzduchotechnika  
 
Bytový d ům Doubravka, Plze ň * vzduchotechnika  
 
ÚČOV Praha * vzduchotechnika  
 
ČOV Klatovy * vzduchotechnika  
 
CRAVT Tábor * vzduchotechnika, klimatizace   
 
Stavební dv ůr Radlická * zdravotní technika, plyn  
 
 
- a dalších cca 550 realizovaných akcí 


