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MÁME ZPĚTNOU VAZBU

projekty 
a inženýrská činnost

technická zařízení budov
 › vytápění 

 › plynové instalace

 › zdravotně technické instalace

 › stlačený vzduch

 › rozvody chladu

 › klimatizace

 › řízené větrání, rekuperace

 › technologická media

 › měření a regulace

zdroje tepla
 › kotelny teplovodní, horkovodní, 

parní

 › kotelny na biomasu, plyn, LTO

 › předávací a výměníkové stanice

 › vyvíječe páry

 › kogenerační jednotky

 › tepelná čerpadla

 › solární systémy

dopravní stavby
 › pozemní komunikace

 › parkoviště, chodníky

inženýrské stavby
 › vodovody

 › plynovody

 › teplovody

 › kanalizace a ČOV, přečerpávací 

stanice

 › přípojky vodovodní, kanalizační, 

plynovodní

 › bezvýkopové opravy kanalizace

 › sanace UV LINER

 › čištění, monitoring, frézování

 › lokální opravy

 › protlaky

Velkou výhodou projekce TRASKO, a. s. je dlouhodobá praxe doplněná zkušenostmi ze staveb 

a komplexní přístup při zpracování projektové dokumentace. 

Naše kancelář projektuje všechny obory technických zařízení budov a inženýrských a dopravních staveb 

z jediné projekční kanceláře. Pro investory zajišťujeme kompletní inženýrskou činnost.

projekty pro stavební povolení | výběr zhotovitele (tendry) | realizační dokumentace | autorský dozor na stavbě | inženýrská činnost

Všechny projekty od jedné projekční kanceláře!
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Logistický areál Gebruder Weiss Jeneč

Logistický areál Kunice u PrahyKanalizace Lhota-Rychtářov

VYTEZA Vyškov (kogenerační jednotka)

VVŠ Vyškov Olympia Brno

SEMO Smržice

Kompletní nabídku služeb a další reference naleznete na www.trasko.cz

výpis z našich referencí
nákupní centra
 › OC Olympia Olomouc

 › OC Olympia Brno 

 › OC Nová Karolína

 › OD Magnum Vyškov

logistické areály 
 › Logistické areály Kunice u Prahy, 

Zdiby u Prahy, Hostivice u Prahy 

 › Logistický areál Lozorno u Bratislavy

 › Logistické centrum Rudná u Prahy, 

Jeneč, Žatec 

občanská vybavenost
 › Nemocnice Vyškov

 › Oblastní nemocnice Příbram

 › Nemocnice Uherské Hradiště

 › Soukromá nemocnice Surgal Clinic

 › Fakultní nemocnice Prešov

 › Pekařství Rašner Brno

 › Tepelné hospodářství Vyškov

kancelářské budovy 
 › Technologický park Brno

 › Spielberg Offi ce centre Brno

 › FEI Brno

výrobní areály
 › BRANO ATESO

 › Výrobní hala Alcaplast Břeclav

 › STOS Oslavany

 › SKI Media Nové Město nad Váhom

 › Semo Smržice

 › GCB Sučany

 › FR Vyškov

 › P-D Refractories

bydlení
 › Rodinné domy ROUSÍNOV 

 › Rodinné domy Vyškov – Nosálovice

 › Penzion Repechy

 › hotel Vista Dolní Morava

 › RD Drnovice

 › RD Nesovice

kogenerační jednotky
 › VYTEZA Vyškov

 › ČEZ ENERGO: Moravský Krumlov, 

Hodkovice nad Mohelkou, Tišnov, 

Rokycany, Nové Hrady, Ivančice, 

Prostějov, Horní Bříza, Babice, Benešov 

 › Energetika Chropyně

 › Amesbury: Plzeň, Chrášťany

 › E.ON Trend Jablunkov
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