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Referenční akce – servisní a revizní činnost:  
 
Multifunk ční objekt Korunní Dv ůr, Praha * servis vzduchotechniky, klimatizace, 
chlazení 
 
Víceúčelový objekt Music City, Praha * servis vzduchotechniky 
 
Hangár F, Praha * servis vzduchotechniky, úst ředního vytáp ění, zdravotechniky 
 
Rezidence Korunní, Praha * servis vzduchotechniky 
 
Dům zahrani čních služeb MŠMT, Praha * servis vzduchotechniky, klimatizace, 
chlazení, úst ředního vytáp ění, zdravotechniky 
 
Švýcarské velvyslanectví, Praha * servis vzduchotechniky 
 
VILLA PARK STRAHOV, Praha * servis vzduchotechniky 
 
Stará Boleslav – rekonstrukce místa velení CRC, CP * servis vzduchotechniky, revize 
požárních klapek 
 
HYBERNIA a.s., Praha * servis vzduchotechniky, chlazení, úst ředního vytáp ění, měření 
a regulace, revize požárních klapek 
 
Residence MIDA s.r.o., Praha * servis vzduchotechniky, klimatizace, chlazení, 
úst ředního vytáp ění, měření a regulace, revize požárních klapek  
 
Letištní objekt ŘLP ČR, s.p., A a B, Praha-Ruzyn ě * servis vzduchotechniky, chlazení, 
klimatizace, revize požárních klapek 
 
Letištní objekt ŘLP ČR, s.p., Smetanovo náb řeží, Praha * servis vzduchotechniky,     
chlazení, revize požárních klapek  
 
Aviation service Praha * servis vzduchotechniky, klimatizace, chlazení, m ěření a  
regulace   
 
Divadelní 22, Praha * servis vzduchotechniky, klimatizace 
 
Autopalace Spo řilov, Praha * servis chlazení  
 
TESCO Skalka, Praha * servis vzduchotechniky, revize požárních klapek  
 
TESCO Novodvorská, Praha * servis vzduchotechniky, odvodu tepla a kou ře, revize 
požárních klapek  
 
TESCO Eden, Praha * servis vzduchotechniky, klimatizace  
 
Objekt Rubeška II, Praha * servis vzduchotechniky  
 
Kaufland Vypich, budova A * servis zdravotechniky  
 
Přístavba haly tokamaku ÚFP AV ČR, Praha * revize požárních klapek  
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TT Hlubo čepy, Garáže Barrandov G1, G2, Praha * servis vzduchotechniky 
 
Rondo Ejpovice * servis vzduchotechniky, klimatizace, úst ředního vytáp ění, revize 
požárních klapek  
 
Komunitní centrum Matky Terezy, Praha * servis vzduchotechniky, úst ředního 
vytáp ění 
 
ZŠ, Nerudova, České Bud ějovice * servis vzduchotechniky, m ěření a regulace  
 
Léčebna Opa řany * servis vzduchotechniky, revize požárních klapek  
 
Jiho česká univerzita v Českých Bud ějovicích, pracovišt ě Tábor * revize požárních 
klapek 
 
Česká pojiš ťovna, II, stavba obchodn ě – administrativního areálu, Praha 4 * revize 
požárních klapek  
 
Sanitas a.s., Říčany * revize požárních klapek 
 
Galerie Harfa, Praha * revize požárních klapek  
 
AL INVEST Tábor * revize požárních klapek  
 
Kovosvit Sezimovo Ústí * revize požárních klapek  
 
COGEBI Tábor * revize požárních klapek 
 
Friall Tábor * revize požárních klapek  
 
Kulturní d ům Soběslav * revize požárních klapek  
 
FMP RENT a.s., Planá nad Lužnicí * revize požárních klapek  

 
Dita Tábor * revize požárních klapek  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


