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PROFIL

Vážení zákazníci,

dovolte nám krátce představit naši strojní firmu. Firma je koncipována tak, aby mohla 
realizovat zakázku od projektu přes výrobu a výstupní kontrolu až po celkovou montáž a 
dodat zakázku tzv. na klíč. Toto vše je podloženo všemi potřebnými osvědčeními, pracovníky 
s potřebnou odbornou kvalifikací, kterou dále specifikujeme. Máme potřebné strojní vybavení 
a odborné zázemí, s kterým Vás chceme alespoň v krátkosti seznámit.
S našimi výrobky a činností se můžete setkat po celé republice, i když to není na první 
pohled patrné, protože se mnohdy jedná o subdodávky prováděné pro velké firmy.

Rádi Vás přesvědčíme, že vše je možné



Vybrané reference

2013-2014 Instalace studé plazmy pro investora Preol a.s. 

Hlavním úkolem zakázky na instalaci studené plazmy na jeden z výduchů firmy Preol a.s. bylo snížení 
pachové zátěže firmy na okolí. Ve smlouvě byla podepsána minimální účinnost 70 %, což ale bylo významně 
překročeno a výsledek dosahoval 90 %. Realizace zakázky spočívala v projektových pracích a poté stavební, 
strojních a elektro (Mar) záležitostech včetně postupného uvedení do provozu. Celková hodnota zakázky 
se přiblížila 9 mil. Kč. 

7/2013 kompletní montáž za řízení na NPK Lovochemie a.s. pro fa. Noel Plus CV

Některé významné akce za posledních 5 let 

- montáž a demontáž výrobny NPK – Lovochemie a.s, tři patra pro fa NOEL PLUS CV

- svařování, montáž a demontáž mostů M19- Lovochemie a.s pro fa NOEL PLUS CV

- demontáž vzduchotechnického kanálu – Průneřov II pro fa ZVVZ Milevsko

- výroba, montáž a demontáž hořáků kotlů – Tušimice pro fa DTZ Liberec

- výroba a montáž autosalonu Most pro Intercoru Plzeň

- výroba, demontáž a montáž mostu E01 a E02 – Lovochemie a.s pro fa NOEL PLUS CV

- výroba dílů a sestav pro velkorypadlo NS 2000 – KSK Komořany pro fa NOEN



Vybrané reference 

10/2013 - 07/2014 výstavba sušárny DDGS pro investora  Ethanol Energy 

Hlavním úkolem byla výstavba nové sušárny na výpalky DDGS a to včetně protihlukové haly okolo 
technologie. Naším úkolem byla montáž strojní, elektro a Mar nové sušárny pod švýcarskou supervizí 
a kompletní výstavba protihlukového opláštění a přívodních a expedičních dopravníků a  elevátorů.
Celková hodnota zakázky dosahovala 42 mil. Kč, včetně hodnoty dodávané technologie od fa. Swiss Combi 
(odběratel Ethanol Energy). Celková hodnota díla přesáhla sumu 110 mil. Kč. 



Vybrané reference
• 2014 – Oprava p řesýpací stanice a t řídičů surovin pro investora Lovochemie a.s. 

Hlavním úkolem zakázky byla demontáž opláštění, zábradlí, schodů, podlah. Poté výroba nových dílů a 
následná montáž, včetně tryskání a nátěrů. Celková hodnota zakázky 2,4 mil. 

• 2014 – Oprava kotelny v Lovochemii a.s. pro investora  G-Team a.s.

Zakázka byla provedena ve 3 etapách. 1 etapa – kompletní demontáž konstrukcí, 2 – etapa – výroba 
konstrukcí a jejich následná montáž, 3 etapa – přeložky 3 potrubních tras včetně tlakových zkoušek . Celková 
hodnota zakázky 612 tis.

• 2014 – Prodloužení plynové potrubí v Preol a.s. pro in vestra Raeder & Falge

Hlavním úkolem zakázky byla kompletní realizace prodloužení potrubí plynů, odpadních vod dle výkazů, vše 
nerez, včetně výstavby lešení, zkoušek na potrubí- Celková hodnota zakázky  700 tis. 



Vybrané reference
• 2014 – Stáčení a skladování monoetanolaminu v Lovochemii a.s. pr o investora Raeder & Falge

Hlavním úkolem zakázky byla dodávka technologie a konstrukcí. Výstavba lešení . Veškeré zkoušky na 
potrubí. Výroba konstrukcí, nátěry. Zpracování projektové dokumentace a dokumentace skutečného stavu 
díla, pro část technologie a konstrukce. Zařízení staveniště. Celková hodnota zakázky 3, 9 mil. 

• 2014 – Novostavba skladu obilí ve st ředisku Vrbno nad Lesy , sdružení ADAN- KOVO a Raeder& 
Falge pro investora Agro ZZN a.s. – stavba na klíč  

• 2014 – BČOV Lovochemie pro investora Raeder & Falge

Hlavním úkolem zakázky byla demontáž stávajícího potrubí, výroba a následně montáž nového potrubí 
DN150, montáž vodárenského šoupěte DN150, šrouby, těsnění. Dále demontáž a zpětné svaření ČOV vany. 
Celková hodnota zakázky – 400 tis. 

• 2014 – Výroba sloup ů, rámů, přístřešků  pro firmu Actherm s. r. o. 
• 2014 – výroba drobných díl ů pro firmu Me – Metal Economic s. r. o. 



Vybrané reference
• 2015- oprava poškozené h řídele reaktoru KMC pro investora Lovochemie a.s.

Základním úkolem byla demontáž kompletního reaktoru č. 3 na výrobně KMC v Lovochemii a.s., tak aby bylo 
možno demontovat jednu z hlavních hřídelí, při demontáži bylo zjištěno, že je poškozena i druhá hřídel
a proto obě hřídele čekalo čepování, sváření, případně navařování povrchu, soustružení, broušení 
a frézování drážek na hřídelích o délce 3 m a průměru přes 1,3 metru. Tato zakázka byla kompletována
a ke spokojenosti zákazníka předána během dubna, celková hodnota zakázky byla cca. 0,35 mil Kč. 

• 2015 – Zajišt ění nakládání voz ů Uagps šroty na koleji 115 a + zast řešení části železni ční vlečky u 
SO 6062 pro investora Preol a.s. 

Předmětem této zakázky na klíč je kompletní dodávka Zajištění nakládání vozů Uagps šroty na koleji 115 a + 
zastřešení části železniční vlečky u SO 6062, což představuje zastřešení 21,8 m koleje 115 a v šířce 6,40 m 
před západní stranou SO 6062, osazení jedné plnící hubice v rezervním místě volného modulu přístřešku SO 
6062 plnění šrotů, instalace nového posunovacího zařízení LTV PV na koleji u SO 6062 (nahrazující 
nevyhovující stávající elektrický posunovací vrátek).  Celková hodnota zakázky 8,5 mil. 



Vybrané reference
• 2015 - Výroba pálící a sm ěšovací komory pro švýcarského investrora SWISS COMBI  

Pálící a směšovací komora je součástí velkoobjemové sušičky obilnin. Celková hodnota zakázky 0,7 mil 

• 2015 – Opráva OK pásových dopravník ů 53 a 53 a, Oprava nát ěrů OK pásového dopravníku 73

Hlavním úkolem v této zakázce byla rekonstrukce pasovních dopravníků včetně nátěrového systému. 
Celková hodnota zakázky 1, 3 mil. 

• 2015 – Oprava potrubního mostu p řes ulici č. 5 pro investora Bilfinger s. r. o. v areálu 
• Unipetrol RPA

Hlavním úkolem v této zakázce byla oprava jednopatrového potrubního mostu. Výška cca. 8m, 1,8 m široký a 
41,5 m dlouhý. Celková hodnota zakázky 0,9mil

• 2015 – V průběhu roku proběhla výroba pro fimy DTS Vrbenský, Kuka, Actherm, Me- Metal a Raeder & 
Falge



Vybrané reference
• 2015 – 2016 – Extruze řepkových šrot ů v Preol a.s. 

Předmětem této zakázky byla montáž technologií, výroba konstrukcí pro jednotlivé části a kompletní dodávku 
sila, včetně tepelné izolace a kompletní montáž sila. Celková hodnota zakázky 13, 6 mil. 

• 2016 – Realizace strojních prací p ři opravách technologie na výrobn ě EJ při zarážce v roce 2016 –
teplý díl pro investora Bilfinger s. r. o. 

Kompletní dodávka a montáž při zarážce opravy teplého dílu. Celková hodnota zakázky 5,8 mil. 

• 2016 - Výroba pálící a sm ěšovací komory pro švýcarského investrora SWISS COMBI  

Pálící a směšovací komora je součástí velkoobjemové sušičky obilnin. Celková hodnota zakázky  1,5 mil. 

• 2016 – Výroba kontejner ů pro svoz živých ku řat investora Vod ňanská dr ůbež a.s. Mod řice

Celková hodnota zakázky  1,2 mil.



Výrobní možnosti

• Svařování klasických i speciálních ocelí a nerezu
• Výroba svařenců do velikosti 31 m a hmotnosti 20 t
• Svařování potrubí různých tlouštek a průměru
• Vizuální, NDT, ultrazvukové a rentgenové zkoušky svarů
• Velikost výrobní haly 1280 m2
• Jeřáby 2 x10 t
• Technologické vybavení
• Pásové a okružní pily
• VZV 3.5 t
• Vrtačky VR2, magnetické vrtačky
• Svařovací a palicí agregáty
• Svařování MAG, TIG
• Hydraulický lis
• Hydraulické nůžky 15 mm
• Sestavovací a měřící stoly 



Výrobní možnosti
• Disponujeme 4 válcovou CNC zakružovačkou plechů

• Zakružovačkou profilů

• Zajišťujeme řezání a pálení laserem a plazmou
• Ohraňovaní plechů do délky 6m
• Povrchovou úpravu  žárovým i galvanickým zinkováním,  lakováním jak suchou tak mokrou 

metodou



Montáže 

• Všichni naši zaměstnanci mohou provádět výškové práce
• Máme více jak desetileté zkušenosti s montážními a výškovými pracemi
• Zkušenost s výškovými pracemi až do 80 m
• Zkušenost s jeřáby až 800 t
• Pracujeme po celé ČR 



Jiné činnosti

• Specializujeme se na dodávky technologických celků na klíč dle požadavků zákazníka 
• Zajišťujeme různé projekční práce OK  konstrukcí 
• Vyrábíme a projektujeme pásové dopravníky 
• Zajišťujeme statické posudky 
• Zajišťujeme výrobní dokumentaci 



Certifikace 

Vlastníme certifikáty dle normy ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 
3834-2:2006 a EN 1090-1:2009+A1:2011 jako integrovaný systém 

managementu kvality v oboru 
,,Výroba a montáž ocelových konstrukcí“



Kontakt

Alena Vokálková

Jednatelka

+420 603 491 369


