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O
bnova a ekologizace teplárny Planá nad Lužnicí

„Jsme ryze českou soukromou rodinnou spo-
lečností,“ uvedl zakladateli této firmy Petr Bara-
nek. Firma byla založena v roce 2009, přesto ale
disponuje již dlouholetými zkušenostmi v oblasti
dodávek potrubí, potrubních dílů a kompletace
potrubních tras především pro obory energetiky
a petrochemického průmyslu. Praktické zkuše-
nosti, vysoká profesionalita a dlouholeté dobré
obchodní vztahy s prověřenými výrobci a doda-
vateli nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí, jsou

zárukou vysoké kvality dodávek za konkurence-
schopnou cenu na trhu. „Ke každému požadavku
přistupujeme individuálně, s vysokou pečlivostí
a zodpovědností. Naší prioritou je být dlouhodobě
spolehlivým partnerem v řešení dodávek našich
partnerů. Děláme vše pro naplnění našeho motta:
        ,“ 
uvedl P. Baranek a dodal: „Jsme čistě obchodní
firmou. Naší přidanou hodnotou je schopnost
kompletace různých dílů od různých výrobců

a dodavatelů do ucelené dodávky za příznivou
cenu a ve zrychleném termínu. Jsme taktéž schop-
ni zajistit povrchovou úpravu podle zadání zá-
kazníka. Umíme dodat nejen normované díly,
ale i atypické díly.“ V rámci projektu v Plané byly
předmětem dodávek firmy PH pipes s. r.o. po-
trubí, tvarovky, příruby a dalších komponenty pro
odběratele, který z dodaného materiálu vyráběl
tlakové díly pro kotel K5. Např. byly vyrobeny
membránové stěny, bloky konvekčního přehřívá-
ku, svazky eka, komory a podobně. Všechny tyto
díly se pak na stavbě už jen sestavovaly.

V rámci projektu v Plané společnost zajišťo-
vala také prefabrikaci potrubí. Jednalo se o výrobu
a dodávku převáděcího potrubí včetně finální po-
vrchové úpravy. Toto potrubí se expedovalo přímo
na stavbu. Firma dodávala také potrubí, tvarovky,
příruby, těsnění, spojovací materiál a další kompo-
nenty i pro menší potrubní trasy plynu, vzduchu,
kondenzátu a další, a to včetně finální povrchové

úpravy. „V současné době pracujeme na dodáv-
kách materiálů na další kotel v teplárně Planá,
konkrétně pro kotel K6. Rád bych poděkoval všem
našim zákazníkům v rámci tohoto významného
projektu, kteří nám dali důvěru.  Doufám, že i v
budoucnu bude naše spolupráce i na jiných pro-
jektech ukončena k jejich plné spokojenosti,“
uvedl na závěr zakladatel firmy Petr Baranek. 

(z podkladů PH pipes s. r.o., zpracoval čes)

Dodávky potrubí, tvarovek a dalšího příslušenství 
pro kotel K5 v Plané
Jedním z hlavních dodavatelů potrubí, tvarovek, přírub a dalšího příslušenství pro potrubní trasy pro projekt "Ekologizace a obnova
teplárny v Plané nad Lužnicí" se stala společnost PH pipes s. r.o. V článku jsou uvedena specifika zakázky a taktéž krátké představení
firmy.

Deliveries of pipes, fittings and further accessories for the K5 boiler in Planá
PH pipes s. r.o. became one of the main suppliers of pipes, fittings, flanges and further accessories for pipelines for the Ecologization and
Refurbishment of the Power Plant in Planá nad Lužnicí project. The article provides the specifics of the contract and also a short presentation of the
company.

Поставки трубопроводов, патрубков и другого оборудования для котла К5 в Плане
Одним из главных поставщиков труб, патрубков, фланцев и другого оборудования тубопроводов для проекта "Экологизации и обновления
теплоэлектростанции в Плане над Лужницы" стала компания  PH pipes s. r.o. В статье приведена специфика заказа и краткая презентация фирмы

Membránové stěny kotle K5 pro teplárnu v Plané

Bloky ekonomizérů kotle K5 Příprava na přepravu převáděcího potrubí Potrubí plynu




