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Zákazník Místo Akce 

Precheza Přerov a.s. Přerov 
Sanace želbet. dříku komínu kyseliny 
sírové v.96 m, rekonstrukce vnitřní části, 
reklama 45m, periodické revize 

Precheza Přerov a.s. Přerov 
Sanace želbet. dříku komínu PS 2O v. 96 
m včetně reklamy, oprava vnitřní části, 
reklama 45m, periodické revize 

Precheza Přerov a.s. Přerov 
Sanace želbet.dříku Superfosfátu (výška 
96m) včetně reklamy 45 m, periodické 
revize     

Precheza Přerov a.s. Přerov 
Sanace želbet.dříku komínu provozu 
titanové běloby (výška 96 m) a reklamy 
45 m, periodické revize 

Precheza Přerov a.s. Přerov 
Sanace želet.komínu VH, venkovní a 
vnitřní část,v.65 m, periodické revize 

Precheza Přerov a.s. Přerov 
Oprava a čištění komínů ZEZRI, 
periodické revize     

Precheza Přerov a.s. Přerov 
Demolice cihel. dříku v. 65 m 
Superfosfátu 

Jatky Plzeň a.s. Plzeň 
Oprava cihelného komínu v.35 m včetně 
vnitřní části pouzdra, periodické revize 

Železárny Hrádek a.s. Hrádek 
Sanace želbet. komínu včetně opravy 
vnitřní vložky (výška 90 m), periodické 
revize 

Železárny Hrádek a.s. Hrádek 

Opravy cihelných komínů válcoven a 
žíháren v.40m až 57m, celkem 4 ks, 
periodické revize v.40m až 57m, celkem 
4 ks, periodické revize 

Železárny Hrádek a.s. Hrádek 
Cihelné komíny SM oceláren v. 50m, 
revize havarijního stavu  

ENERGIE AG TEPLO s.r.o. Rokycany 
Oprava cihel. komínu v.39m, kotelna 
Václav, periodické revize 

Tylex Letovice a.s. Letovice 
Oprava želbet. komínu kotelny závodu 
(v.85 m) výměna litinové hlavy, 
periodické revize 

COMAX Velvary s.r.o. Velvary 
Oprava cihelného komínu výšky 35 m, 
reklama loga 15m, oprava vnitřní části 
pouzdra, periodické revize 

Strojtos Lipník a.s. Lipník nad Bečvou 
Oprava cihelného komínu v.65m, 
reklama firemního loga 25 m, periodické 
revize 

VUC Service, s.r.o. Zvoleněves Cihelný komín v.65m, periodické revize                                                                            

Metso Minerále s.r.o. Přerov 
Periodické revize 6 ks kovových komínů 
v.20m včetně proměření 

EMBA s.r.o. Paseky nad Jizerou Cihelný komín v.35m, periodické revize 

Eurosection s.r.o. Olomouc 
Rekonstrukce cihelného komínu, 
kulturní památka kruhová cihelna 
Slavonín 

ESAB Vamberk s.r.o. Vamberk 
Periodická revize kovového komínu 
v.25m včetně proměření 

VIA-REK s.r.o. Rájec-Jestřebí Cihelný komín v.45m, periodické revize 

 


