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Branch plant building in Žďár nad Sázavou



      Výstavba pobočného závodu ve Žďáru nad Sázavou

Investor, lokalita: ARROW International CR, a.s.
Doba plnění: 09/2005 – 07/2006

Popis: Generální projektant realizační projektové dokumentace a dodavatel stavby. Dodávka a montáž provozních souborů čisté a ostatní 
prostory (stavební řešení, zdravotechnika, vzduchotechnika, silnoproud - elektroinstalace, signalizace stavu dveří, měření a regu-
lace, silnoproud pro VZT, chlazení a vytápění, trubní rozvody pro VZT), provedení zkoušek zařízení a zaškolení obsluhy, validace 
prostor a validace řídícího systému HVAC. 

Dodávka stavebního díla, tj. dodávka a montáž provozních souborů (kotelna, rozvod potrubí, armatury, izolace a nátěry, revizní a 
tlakové zkoušky, uvedení do provozu, zaškolení).

Dodávka stavebního díla, tj. dodávka a montáž provozních souborů (kompresorová stanice, stlačený vzduch - výrobní hala, vodní 
chladící okruh, měření a regulace, elektro, větrání kompresorovny, revizní a tlakové zkoušky, uvedení do provozu, zaškolení).

Zakázkové číslo: AI13B



       Branch plant building in Žďár nad Sázavou

Investor, locality: ARROW International CR, a.s.
Implementation term: 09/2005 – 07/2006

Description: Designer and supplier of a new branch plant building for medical devices production (delivery and installation of clean and others 
rooms including technical out-of-lines, delivery and installation of compressor station and pressed air for production hall, boiler room 
equipment. Facilities tests and personal training, premises validation and HVAC control system validation).

Order No.: AI13B



       Строительство завода - филиала АО «ARROW International CR, a.s.» в г. Ждяр над Сазавоу

Инвестор, место: АО «ARROW International CR»
Срок исполнения: 09/2005 – 07/2006

Описание: Проектировщик и исполнитель строительства нового завода - филиала по производству медицинских товаров (поставка и 
монтаж комплекса чистых и прочих помещений, в том числе инженерного оборудования, поставка и монтаж: компрессорной 
установки и сжатого воздуха для производственного цеха, оснащения котельной. Проведение испытаний оборудования 
и обучение обслуживающего персонала, проведение валидации помещений и валидации системы управления 
вентиляционной системы).

Номер заказа: AI13B
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