
 

  

REFERENCE SPOLEČNOSTI 

 

VODOINSTALACE 

- venkovní a vnitřní rozvody vodovodu – plast, měď, ocel, lisované potrubí 

- venkovní a vnitřní kanalizace – plastové potrubí, odhlučněné potrubí, kanalizační šachty 

- dodávka a montáž sanitárního zařízení - toalety, umyvadla, vany, sprchy 

- spolupracujeme s renomovanými koupelnovými studii 

- vytvoření grafického návrhu koupelny 

- montáž požárních rozvodů z pozinkovaného nebo lisovaného ocelového potrubí 

- montáž plynových, elektrických a solárních ohřívačů vody 

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ 

- podlahové a stěnové vytápění 

- rozvody topení z ocelového, měděného, plastového potrubí 

- montáže a výměny ocelových, litinových a panelových otopných těles 

- vytápění pro byty, rodinné domy, haly, hotely, administrativní budovy, lázeňské objekty apod. 

- montáž plynových kotelen a výměníkových stanic bez omezení výkonu 

- dodávka a montáž klasických a kondenzačních kotlů vč. Elektrokotlů 

- dodávka a montáž měření a regulace kotelen a výměníkových stanic 

- dodávka a montáž kotlů na pevná paliva a automatických kotlů na pevná paliva 

- dodávka a montáž solárních systému pro vytápění a ohřev teplé vody 

- dodávka a montáž tepelných čerpadel 

PLYNOINSTALACE 

- domovní a průmyslové plynovody z ocelového, měděného a plastového potrubí 

- plynovodní přípojky 

- výměna plynových stoupaček 

- dodávky a montáže plynových kotlů 

- dodávky a montáže elektrických a plynových ohřívačů 

- dodávky a montáže plynových 

- revize plynovodního potrubí 
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Lázeňské sanatorium Velké Losiny - Šárka *** Bytové domy - ul. Lázeňská Třeboň 

 
 kompletní rekonstrukce zdravoinstalace a vytápění 
 11 invalidních pokojů + 26 standardních pokojů 

 
 dodávka a montáž vytápění pro 40 bytů 
 2x plynová kotelna o výkonu 2x 35kW 
 plynové kondenzační kotle Viessmann 
 podlahové topení 
 rozvody uhlíková ocel, plastohliník 

Toma Otrokovice - výrobní hala  Přístavba výrobního areálu Kasko Slavkov 

 
 rekonstrukce vytápění na výrobní hale Parzlich 

 rozvody z vytápění z uhlíkové oceli 

 otopná tělěsa Korado 

 výměníková stanice pára/voda 

 
 administrativní budova 
 rozvody vytápění z uhlíkové oceli 
 požární vodovod 

Obec Záhorovice - kotelna Hotel Energetic**** - Rožnov Pod Radhoštěm 

 

 rekonstrukce kotelny 
 3x kondenzační kotel Buderus 45kW 

 

 kompletní dodávka a montáž rozvodu zdravoinstalace 
a vytápění 

 60 dvoulůžkových pokojů 
 bazén, masážní vany 
 plynová ktelna 4x kond. kotel Viessmann 105kW 
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Motoshop futurex - Staré Město Alfa Market Luhačovice - kotelna 

 

 kompletní rozvody vytápění a zdravoinstalace 
 kotelna na propan-bhutan  
 kondenzační kotle 1x Viessmann 24kW, 2x Viessmann 

60kW 
 otopné podlahové konvektory  

 

 rekonstrukce kotelny 
 plynové kondenzační kotle 4x Viessmann 105kW 
 výstavba přístavby 
 kompletní dodávka zdravoinstalace a vytápění 

Sirnaté Lázně Ostrožská Nová Ves Termální lázně Velké Losiny 

 

 výstavba lázeňské kolonády 
 inženýrské sítě, voda, kanalizace, plyn 
 rozvody vytápění a zdravoinstalace pro kavárnu 

 

 kompletní rekonstrukce hotelu Eliška a balneo provozu 
 46 apartmánů, moderní jídelna, luxusní kavárna, 

termální bazén 
 rozvody zdravotechniky a vytápění 
 podlahové vytápění 

Bytový dům Uherské Hradiště Penzion Anebel Luhačovice 

 

 25 bytových jednotek + 7 komerčních prostor 
 kompletní zdravoinstalace + vytápění 
 bytové stanice Danfoss + výměníková stanice Alfa Laval 

 

 9 pokojů + wellnes+ fitness 
 rozvody zdravoinstalace a vytápění, podlahové topení 
 kondenzační kotel Viessmann 
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Penzion Celnica Velké Karlovice Administrativní budova 5M Kunovice 

 

 rekonstrukce rozvodů zdravotechniky a vytápění 
 wellness centrum 
 kondenzační kotel Viessmann 

 

 rozvody vytápění z měděného potrubí 
 sálavé panely Sabiana 
 úprava výměníkové stanice 

DALŠÍ Z VÝZNAMNÝCH REFERENCÍ... 
 

Rekonstrukce luxusního lázeňského domu VILA VALAŠKA  Bytové domy Sadská výšina v Uherské Hradišti - Mařatice  

Bytový dům na ul. Dlouhá a J. Průchy v Uh. Hradišti - centrum  Výrobní a skladovací hala firmy EKOSPAR Ostrožská Lhota  

Lázeňské sanatorium ROYAL Mariánské Lázně  Výstavba lázeňské sanatoria Antoaneta Luhačovice a 
rekonstrukce lázenských domů Petřín a Perštýn 

Rezidence Ambra Luhačovice  Bytový dům Millenium Uherské Hradiště - Mařatice  

Rekonstrkuce hotelu DIANA Velké Losiny  Bytový dům Slovany Luhačovice  

Hotel Kaunic Uherský Brod  Dům s pečovatelskou službou ve Vlčnově  

FORMIKA Dolní Němčí  Přístavba firmy Kasko Slavkov – ZTI, ÚT  

Lázeňské sanatorium Luhačovice  Výrobna masa VOMA Uherský Brod  

Výrobní areál Osfer Morava Uherské Hradiště  Bytový dům Praha - Ládví  

Sirnaté Lázně Ostrožská Nová Ves  Rodinné domky a vily  

 

Rostislav Pavelka  
mobil: +420 604 431 286 
e‐mail: rostislav@pavelka‐vtp.cz 
 

Antonín Pavelka 
mobil: +420 602 507 213 
e‐mail: antonin@pavelka‐vtp.cz 
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