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Společnost je v současnosti díky promyšle-
né strategii a investicemi do moderního tech-
nologického vybavení schopna nabídnout ná-
drže pro širou škálu použití. Různé typy nádrží
sil a zásobníků nacházejí uplatnění v energeti-
ce, petrochemickém, chemickém, potravinář-
ském a farmaceutickém průmyslu, ale i ve sta-
vebnictví, strojírenství, zemědělství a v dopravě.

Současný boom ve výstavbě kogeneračních
jednotek vytvořil příležitost v dodávkách akumu-
lačních nádrží. Tyto tlakové nádoby (v typech PN6
až PN16) jsou v Benešově vyráběny nejčastěji
v rozsahu od 20 m3 do 200 m3 a jsou dopravovány
na místo určení včetně tepelné izolace a montáže.
Velkou výhodou pro odběratele BAEST M&S je
skutečnost, že tyto nádrže společnost navrhne,
provede statický výpočet a zhotoví výrobní doku-
mentaci schválenou organizací TÜV, kdy vyrobí
a dodá na místo určení včetně izolace. Mezi hlavní
odběratele patří přední tuzemské a zahraniční
energetické společnosti. 

V letošním roce se společnost (na základě
zvýšené poptávky) rozhodla dále rozšířit své port-
folio o výrobu velkoobjemových nádrží. Jedná se
o výrobu nádrží o objemu více jak 500 m3, které
jsou sestavovány a svařovány přímo na místě ur-
čení. Při zavádění této nové výroby společnost
uplatnila dlouholeté zkušenosti a know-how z vý-
roby ostatních typů nádrží. 

Katexové, anexové, pískové a svíčkové filtry,
separátory a skladovací nádrže jsou dodávány

českým a zahraničním firmám jako součást vyšších
technologických celků. Vysoká kvalita a flexibilita
výroby, adekvátní dodací termíny, certifikace spo-
lečnosti, profesionálně zpracovaná průvodní do-
kumentace a konkurenceschopné ceny garantují
našim odběratelům vysoký standard spolupráce.

Děkujeme všem stávajícím zákazníkům
BAEST M&S za spolupráci a jim i potenciálním kli-
entům přejeme úspěšný nadcházející rok 2013.

vedení společnosti, 
BAEST Machines & Structures, a.s.

BAEST Machines & Structures rozšířila
nabídku nádrží pro energetiku
a teplárenství
BAEST Machines & Structures, a.s., Benešov (dále BAEST M&S) – společnost s 20letou tradicí ve strojírenské výrobě, opět prokázala schopnost
reagovat na změnu trhu a požadavky zákazníků a rozšířila nabídku nádrží a zásobníků o řadu tzv. akumulačních nádrží pro energetiku a teplárenství.
Tímto krokem se snaží naplňovat strategii a vizi středoevropského centra nádrží. V současné době daný sortiment rozšířil již současnou nabídku jedno
a dvouplášťových nádrží, z klasických či ušlechtilých ocelí v rozmezí objemu od 5 m3 do 250 m3, nízkotlaké nádrže a nádoby či technologie čerpacích
stanic pohonných hmot, sila a vyhřívané zásobníky pro obalovny.  

BAEST Machines & Structures has expanded its offering of tanks for the energy and heat sectors
BAEST Machines & Structures, a.s., Benešov (hereinafter BAEST M&S) – a company with 20 years of tradition in engineering production, has once again
demonstrated its ability to respond to market changes and customer requirements and has expanded its offering of tanks and containers with a series
of the so-called storage tanks for energy and heat generation. With this step, it is trying to accomplish the strategy and vision of the Central European
tank centre. Currently, this series has already expanded the offering of single- and double-shell tanks of conventional and premium steel, with volumes
of 5 to 250 cubic metres, low-pressure tanks and containers and technology for fuel filling stations, silos and heated tanks for asphalt plants.

Компания «BAEST Machines & Structures» расширила предложения резервуаров для энергетики и теплоэнергетики 
«BAEST Machines & Structures», город Бенешов (далее - BAEST M&S) - компания с двадцатилетней традицией в машиностроительной отрасли, опять
показала, что способна реагировать на изменения рынка и требования заказчика, и расширила предложения резервуаров и ёмкостей целым рядом
так наз. аккумуляционных резервуаров для энергетики и теплоэнергетики. Этим шагом компания старается запланировать стратегию и
воплотить идею создания европейского центра резервуаров. На данном этапе сортимент расширил существующее предложение резервуаров с
однослойной и двухслойной  изоляцией, из классической или высококачественной стали объёмом от 5 m3 до 250 m3, резервуары и ёмкости низкого
давления, технологии автозаправочных станций с топливом, резервуары с обогревом. 

Limitní hodnoty vyráběných produktů jsou omezeny hmotností 50 tun, průměru 6 a délky 30 metrů

Velký potenciál pro uplatnění vlastních výrobků společnost
nachází v poslední době v oblasti energetiky a ekologie 

Další zajímavou oblastí z energetiky, kde společnost
uplatňuje své výrobky, jsou čističky a úpravny vod




