
SLOVNAFT, a.s.

 - inštalačné a servisné práce MaR, elektro NN, VN

 - montáž a servis detekcie plynu

 - montáž a servis elektrickej požiarnej signalizácie

 - bleskozvody

 - revízie

 - inštalácie impuzlných potrubí

 - priestory s nebezpečenstvom výbuchu a požiaru

Zväz pre skladovanie zásob, a.s. Slovnaft
 - inštalácie MaR, EPS, revízie

 - priestory s nebezpečenstvom výbuchu a požiaru

Mondi SCP, a.s.

 - inštalácie MaR, NN

 - revízie

 - inštalácie rozvodov vzduchu MaR

 - inštalácie impulzných potrubí

Duslo Šaľa
 - inštalácie MaR

 - bleskozvody

Arcelor Mittal Ostrava  - inštalácie MaR

VW Bratislava  - montáž elektroinštalácie dopravníkov

Getrag Ford Transmissions   Kechnec

 - elektroinštalácie silno a slabo prúdu výrobnej haly a kancelárii

 - elektroinštalácie technológie, MaR

 - prípojnicové rozvody

 - revízie

Výrobná hala Bardejov
 - osvetlenie a rozvody NN vo výrobných priestoroch

 - prípojnicové rozvody

Foxconn Kutná Hora

 - elektroinštalácie

 - inštalácie CCTV, ACS, EPS, rozhlas

 - inštalácia rozvodňe NN

 - inštalácia MaR

Kampus Squer Brno
 - Elektroinštalácie

 - inštalácie CCTV, ACS, EPS, rozhlas

Kadlec elektronika Brno CZ

 - kompletná montáž osvetlenia

 - montáž elektroinštalácie

 - montáž štruktúrovanej kabeláže

Výrobná hala Velké Opatovice CZ  - rekonštrukcia rozvodov NN

Podnikateľský inkubátor Brno  - osvetlenie a kompletná elektroinštalácia

Liberec, Osečná-
 - 3,2 MW-montáž elektroinštalácie VN, NN, uzemnenia, 

monitorovací systém

Havlíčkův Brod, Mozolov 
 - 3,0 MW - montáž elektroinštalácie VN, NN, uzemnenia, 

monitorovací systém

České Budějovice, Úsilné  - 2,5 MW - montáž elektroinštalácie VN, NN, uzemnenia

Trnovec nad Váhom
 - 1,0 MW - montáž elektroinštalácie VN, NN, DC, uzemnenia, 

bleskozvod, monitoring

Prostějov, Určice
 - 3,2 MW - montáž elektroinštalácie NN, DC, uzemnenia, 

bleskozvod, monitorovací systém

Veselí na Moravě  - 13,3 MW - montáž elektroinštalácie NN, DC, uzemnenia

Plzeň, Hrádek
 - 5MW - montáž elektroinštalácie NN, DC, uzemnenia, 

bleskozvod, monitorovací systém

Lučenec Kalinovo
 - 6MW - montáž elektroinštalácie NN,DC, uzemnenia, 

bleskozvod, monitoring, montáž panelov

Priemysel

Fotovoltické inštalácie

Výrobná sféra



Lučenec Mikušovce
 - 5MW - montáž elektroinštalácie NN, DC, uzemnenia, 

monitorovací systém, montáž panelov

Polyfunkčný objekt Veľké Lovce

 - dodávka a montáž elektroinštalácie

 - prípojka NN

 - bleskozvod

 - revízie

Materská škôlka Senec

 - dodávka a montáž elektroinštalácie

 - bleskozvody

 - revízie

ZŠ Česká, Bratislava

MŠ Osadná, Bratislava

MŠ Rešetková, Bratislava

Karpatské námestie Bratislava
 - dodávka a inštalácia verejného osvetlenia

 - revízie

Rodina vila Rožkovany
 - kompletná elektroinštalácia

 - revízia

Tesco Trnava  - rekonštrukcia elektroinštalácie

Digital park Bratislava  -dodávka a inštalácia vyhrievania chodníkov

Masaryková univerzita Brno CERIT, CVIDOS

 - elektroinštalácia

 - inštalácia bleskozvodu

 - inštalácia MaR

BVV Brno, pavilón P  - elektroinštalácie, rozvody slaboprúdu

Justiční areál v Brně  - elektroinštalácie, rozvody slaboprúdu

Ubytovňa kasarni Brno CZ
kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie a slaboprúdových 

rozvodov

The pub Brno  - osvetlenie a kompletná elektroinštalácia

VUT Brno  - osvetlenie tenisových kurtov

Bytová výstavba Brno Kohutovice, Majdalenky
 - kompletná elektroinštalácia rozvodov NN

 - inštalácia slaboprúdových rozvodov EPS, EZS a TV rozvodov

 - inštalácia bleskozvodov

Polyfunkčný dom Crystal Brno

 - kompletná montáž elektroinštalácie

 - montáž štruktúrovanej kabeláže

 - inštalácia EPS, EZS, TV rozvodov a domáceho telefónu

Ikea Brno
 - kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie a osvetlenia pasáže

Rekonštrukcia letiska Viedeň

WITT Weiden

DAIMLER AG MERCEDES BENZ Rastatt

Mercedes-Benz Sindelfingen

BMW Dingolfing

Salzburg -výrobná hala

Schneider Electric Montmelian, Francúzko

Hermes Fulfilment GmbH Ohrdruf

Amazon Distribution GmbH Leipzig

Kaufland Logistik GmbH Möckmühl

AG GnbH, SAIC Dan Steel, Frederiksvaerk, Dánsko

 - inštalácie MaR

 - inštalácie NN

Významné zahraničné zákazky

Malé FVE na strechách rodinných domov - dodávka a montáž na kľúč

 - dodávka a výmena osvetlenia

 - dodávka a inštalácia aktívnych bleskozvodov

 - revízie

Občianska vybavenosť


