Uskutečněné akce s materiálem firmy V – systém severní Čechy:











































Pivovarská restaurace Skála - Hradiště nad Jizerou - podlahové vytápění
Liberecký 312. mnohonárodní prapor radiační,chemické a biologické ochrany NATO–
ochrana okapů proti zamrzání
Heliport – Krajská nemocnice Liberec – ochrana přistávací plochy proti namrzání
Obec Šimonovice – obecní úřad – ochrana okapů proti zamrzání
Nový Bor – Muzeum – ochrana okapů proti zamrzání
Hamr na Jezeře – škola– ochrana okapů proti zamrzání
Horní Podluží – škola– ochrana okapů proti zamrzání
Poliklinika Varnsdorf– ochrana okapů proti zamrzání
Magna Libáň– ochrana okapů proti zamrzání
Johnson Controls - autobaterie Česká Lípa – ochrana potrubí před zamrzáním
Dům s pečovatelskou péčí – Jablonec nad Nisou – ochrana okapů proti zamrzání
Cukrovar – Dobrovice – ochrana okapů proti zamrzání
Rekreační areál –Bratrouchov –ochrana okapů proti zamrzání a podlahové topení
ČESKÁ SPOŘITELNA JABLONEC nad Nisou - ochrana okapů proti zamrzání
Obec Rádlo – škola a kulturní dům – ochrana okapů proti zamrzání
Modlitebna Církve Bratrské v Liberci– ochrana okapů proti zamrzání
Potápěčský klub v Liberci- ochrana okapů proti zamrzání
Hala podniku Novoplast v Liberci- ochrana okapů proti zamrzání
Hala podniku HACO v Liberci- ochrana okapů proti zamrzání
Hala podniku PLASTI – Jablonec nad Nisou – ochrana okapů proti zamrzání
Zámečnictví Kuchař – Dolní Poustevna – ochrana venkovních ploch před náledím
Hotel Mart – Kořenov – ochrana venkovních ploch před náledím
Soukromé objekty – Harcov – ochrana venkovních ploch před náledím
Obecní úřad Všelibice – ochrana okapů proti zamrzání
Lékárna Harrachov – ochrana okapů proti zamrzání
Betonárka La Farge Liberec – ochrana potrubí před zamrzáním
Betonárka La Farge Děčín – ochrana potrubí před zamrzáním
Stadion ligového FK Jablonec 97 - ochrana okapů proti zamrzání
Pečovatelský dům pro seniory v Hejnicích- ochrana okapů proti zamrzání
AUPRESS – ochrana okapů proti zamrzání
SCANIA Modletice – ochrana okapů proti zamrzání
Kino Tanvald – ochrana okapů proti zamrzání
Sklářská huť Libochovice – ochrana potrubí proti zamrzání
Nová Louka- Šámalova chata – ochrana okapů proti zamrzání
Obecní úřad Bedřichov – ochrana okapů proti zamrzání
Mateřská školka- Údolní ul. V Liberci – ochrana okapů proti zamrzání
Hotel Kolonáda v Mariánských Lázních- ochrana okapů proti zamrzání
GOLF KLUB FOJTKA- ochrana okapů proti zamrzání a podlahové vytápění
Hotel Zámeček v Hřensku - ochrana okapů proti zamrzání
Objekt infekčního oddělení Nemocnice Liberec - ochrana okapů proti zamrzání
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav - ochrana okapů proti zamrzání
Bobová dráha- Janov nad Nisou – ochrana proti zamrzání






































Ochrana potrubí - chemická firma ENASPOL, s.r.o
Swissbau, spol. s r.o. - Plavecký bazén Česká Lípa - podlahové vytápění
Lékárna- Česká Kamenice - ochrana okapů proti zamrzání
Fara Církve Bratrské v Jablonci nad Nisou– ochrana okapů proti zamrzání
Sídlo a objekty realitní firmy RELIA v Liberci– ochrana okapů proti zamrzání
Penzion Lucie v Albrechticích v Jizerských horách– ochrana okapů proti zamrzání
Realcentrum KIA- Ústí nad Labem - podlahové vytápění
Základní škola- Vrkoslavice u Jablonce n/Nisou – ochrana okapů proti zamrzání
Technická univerzita v Liberci a Jablonci n/ Nisou- ochrana okapů proti zamrzání
Objekty správy židovských hřbitovů v Liberci - ochrana okapů proti zamrzání
Objekt firmy IZOMAT v Liberci- ochrana okapů proti zamrzání a podlahové vytápění
Objekty firmy FERONA v Plzni - ochrana okapů proti zamrzání
Objekt firmy Preciosa v Jablonné v Podještědí - ochrana okapových vpustí proti
zamrzání
Penzion UKO v Bedřichově– ochrana okapů proti zamrzání
Ochrana potrubí - firma na výrobu klimatizačních jednotek do aut DENSO v Liberci
TJ Lokomotiva Liberec – ochrana okapů proti zamrzání
Byty v Dolních Břežanech u Prahy- podlahové topení (sada Teplá dlažba)
BODIE Hodkovice spol. s r.o.- Penzion – ZEFYR-elektrické plošné akumulační
vytápění
Forum Liberec– ochrana venkovních ploch před náledím
Knihovna ve Varnsdorfu – ochrana okapů proti zamrzání
Ochrana potrubí - firma Willi Betz Zákupy
Klinika u sv. Klimenta - Liliová ul. Liberec – ochrana venkovních ploch před náledím
Hrad Grabštejn – ochrana okapů proti zamrzání
Kostel sv. Anny v Jablonci nad Nisou- podlahové vytápění
Škoda Auto- 7. Brána-vstup – ochrana okapů proti zamrzání
ZŠ.-28.října v Turnově – ochrana okapů proti zamrzání
Sportareál – Česká Lípa – ochrana potrubí proti zamrzání
MINITEX- trafika- Stráž pod Ralskem- podlahové topení
Radnice-Frýdlant v Čechách- ochrana okapů proti zamrzání
BAUHAUS v Liberci - ochrana okapů a potrubí proti zamrzání
Papírna APIS s.r.o.- ochrana (udržování stálé teploty) strojů - FTSO speciální kabely
Vazební věznice v Liberci - ochrana okapů proti zamrzání
Epicos export import spol. s r.o. v Liberci - ochrana okapů proti zamrzání
DŘEVOPLAST LUDVÍK s.r.o - Roveň - ochrana střechy proti zamrzání
Apartmány-Privat Nožička- Rokytnice nad Jizerou- ochrana okapů proti zamrzání
Výrobní hala BMTO GROUP a.s.- Liberec- ochrana okapů proti zamrzání

Uskutečněné akce s materiálem firmy V – systém , firmou Daniel Sypien, DASIX :
Ochrana okapů a svodů před zamrzáním








Národní divadlo Moravskoslezské, divadlo A.Dvořáka v Ostravě
Magistrát města Karviné
Kleinovo sanatorium, Nemocnice Ostrava-Fifejdy
Finanční ředitelství na ulici Zelená v Ostravě-Mar. Horách
Dopravní dispečink DP Ostrava
Městský úřad Třinec
Dům s pečovatelskou službou Ostrava-Pustkovec























Dům s pečovatelskou službou Hlučín
Přírodovědecká univerzita, Chittusiho ul, Slezská Ostrava
Objekt Svatá Klára, Hrabyně
Sídlo firmy INGELECTRIC a.s., Ostrava
Sportovní hala VŠB-TU Ostrava-Poruba
Základní škola Karolinka
ČEZ aréna, Ostrava-Vítkovice
Okresní soud Jeseník
Poliklinika Jablunkov
Sklad hmotných rezerv České republiky-Hnojník
Hasičský záchranný sbor Frýdek-Místek
Beskydské rehabilitační centrum Čeladná
Lékárna Oása Třinec
Pékárna Obrusník, Dolní Benešov
Kulturní centrum Poruba na Opavské ulici v Ostravě-Porubě
Golfový areál Ropice u Třince
Kulturní centrum Poruba na ulici L.Podéště v Ostravě-Porubě
Bytový dům na ulici L.Podéště v Ostravě-Porubě
Opravárenské centrum letadel, Mošnov
Divadlo loutek –Ostrava-Černá Louka
Základní škola s vyučovacím jazykem polským – Český Těšín

Akce V- systém elektro s.r.o.














Budova velvyslanectví ČR – Moskva (v r.1999)- ochrana okapů proti zamrzání
Poslanecká sněmovna PČR-Praha (v r.2000)- ochrana okapů proti zamrzání
Budova Hejtmanství středočeského kraje -Praha (v r.2000)- ochrana okapů proti
zamrzání
Kulturní dům Eden – Praha - (v r.2004) ochrana venkovních ploch před náledím
Planet Bowling, FUTURUM centrum – Ostrava - (v r.2002) –podlahové topení
Šatny stadionu Strahov- Praha - (v r.2003) –podlahové topení
Kostel na Moravě – podlahové topení
Chakandza- Ruská federace – (v r.2002) – ochrana potrubí
Lesostavby- Frýdek-Místek – (v r.2003) – ochrana potrubí
Horský hotel Hořec-Pec pod Sněžkou - ochrana okapů proti zamrzání
Krkonošské muzeum v budově Augistianského kláštera, Vrchlabí - ochrana okapů
proti zamrzání
Projekční kancelář ZAMOS Holešov - ochrana venkovních ploch před náledím
Obec Návojná- Beskydy- ochrana potrubí a napáječek v stájích a volném výběhu
Mira plus- Brno - akce s materiálem V- systém elektro s.r.o.
 Inovační centrum a podnikatelský inkubátor – Lisabonská Praha -Temperování
vodovodního a kanalizačního řádu

Káblové vykurovacie systémy- Malacky – Slovensko - akce s materiálem V- systém
elektro s.r.o.
 Grandhotel Permon - Podbanské- ochrana venkovních ploch před náledím

