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Referenční akce – servisní a revizní činnost: 
 
 
Onkologické a radiologické centrum Pardubice a okolí * servis vzduchotechniky, 
klimatizace, chlazení   
 
Nemocnice Hořovice * servis vzduchotechniky, klimatizace, zdravotechniky   
 
Modernizace trati Rokycany - Plzeň * servis vzduchotechniky, revize požárních klapek   
 
Obytný soubor Štěrboholy – I.etapa, bytové domy D1 a D2 * servis vzduchotechniky   
 
Obytný soubor Štěrboholy – I.etapa, bytové domy D1 * servis vzduchotechniky, revize 
požárních klapek, revize požárních ventilů   
 
Obytný soubor Štěrboholy – I.etapa, bytové domy D2 * servis vzduchotechniky, revize 
požárních klapek, revize požárních ventilů   
 
Obytný soubor Štěrboholy – I.etapa, bytové domy C1 * servis vzduchotechniky, revize 
požárních klapek, revize požárních ventilů   
 
Obytný soubor Štěrboholy – I.etapa, bytové domy C2 * servis vzduchotechniky, revize 
požárních klapek, revize požárních ventilů   
 
Tribuna AC Sparta Praha * servis vzduchotechniky, chlazení  
 
CDP Praha * servis vzduchotechniky, zdravotechniky, revize požárních klapek, revize 
požárních uzávěrů  
 
Západní město, Britská IV – objekt A, Praha * servis zdravotechniky  
 
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha  * servis vzduchotechniky, revize požárních klapek, 
revize požárních uzávěrů, revize požárních ucpávek 
 
CENTRAL GROUP Westpoint s.r.o., Areál WDP * servis vzduchotechniky, chlazení, 
ústředního vytápění, zdravotechniky, plynu   
 
MVE Štětí * servis vzduchotechniky  
 
Dolnolabské elektrárny a.s. – MVE Litoměřice * revize požárních klapek  
 
Řízení letového provozu ČR, s.p. * revize požárních klapek  
 
Multifunkční objekt Korunní Dvůr, Praha * servis vzduchotechniky, chlazení, 
zdravotechniky 
 
Víceúčelový objekt Music City, Praha * servis vzduchotechniky 
 
Dům zahraničních služeb MŠMT, Praha * servis vzduchotechniky, klimatizace, 
chlazení, ústředního vytápění, zdravotechniky 
 
ČR - Ministerstvo obrany, CRC Hlavenec * servis vzduchotechniky, klimatizace, revize 
požárních klapek, revize požárních ventilů 
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Stará Boleslav – rekonstrukce místa velení CRC, CP * servis vzduchotechniky, revize 
požárních klapek 
 
ČR - Ministerstvo obrany, část 3, oblast Praha * servis vzduchotechniky, klimatizace, 
chlazení, měření a regulace, revize požárních klapek 
 
ČR - Ministerstvo obrany, část 6, oblast okolí Prahy * servis vzduchotechniky, 
klimatizace, chlazení, měření a regulace, revize požárních klapek 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


