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PRO ENERGETIKU
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Společnost Moravia Systems má více než 25 let zkušeností s výrobou a prodejem širokého sortimentu průmyslových armatur, potrubí a potrubních komponent
pro použití v čističkách odpadních vod, plynárenství,
energetice, chemickém, petrochemickém, potravinářském a dalším průmyslu.
Logistické centrum ve Vracově má k dispozici 4 000 m2
plochy s více než 1 500 zaskladňovacími místy, ve kterých najdete přes 25 000 armatur.
Poskytujeme záruční i pozáruční servis, diagnostiku
a preventivní údržbu armatur za účelem prodloužení
životnosti.
Specializujeme se na základní a prováděcí projekty
technologických zařízení, výpočty potrubí, projekty
potrubních tras a návrhy uložení potrubí.
Tradice, kompetence a spolehlivost jsou našimi hlavními hodnotami. Díky tomu můžete najít naše armatury
téměř po celém světě.

Petr Kučera
obchodní ředitel

prŮMySlovÉ
arMatury a potrubí
•
•
•
•
•

vysokotlaké uzavírací a zpětné armatury
šoupátka, ventily, regulační ventily, kulové
kohouty, uzavírací klapky
zakázková výroba speciálních armatur
(parní síta, chladiče páry)
měření a regulace
trubky, potrubní díly a tvarovky

Ing. jan KašíK
Vedoucí prodeje armatur
+420 775 876 623
Jan.Kasik@moraviasystems.cz

autorIZovaný
SerViS arMaTur
•
•
•

originální náhradní díly
plánovaná údržba a opravy
diagnostika a prediktivní údržba

Mgr. jIří beneš
Ředitel odd. Poprodejní podpory
a servisu
+420 606 671 621
Jiri.Benes@moraviasystems.cz

InženýrSKÉ
a projeKční Služby
•
•
•
•
•

zpracování úvodních a realizačních projektů
projekty potrubních tras
návrhy a konstrukce tlakových nádob, speciálních
armatur a kovových konstrukcí
výpočty potrubí – analýza pružnosti, chvění,
hodnocení životnosti, výpočty proudění
hodnocení technického stavu potrubí v provozu
(FFS) návrhy a konstrukce uložení potrubí

Ing. petr noHel
Vedoucí odd. Inženýring
+420 775 427 510
Petr.Nohel@moraviasystems.cz

potrubní uložení
•
•
•
•
•
•

dodávky standardních katalogových podpěr
a závěsů
pevné závěsy
podpěry a vedení
podpěry pro PU předizolované potrubí pro rozvody
tepla
úchyty na potrubí, přípoje na nosné konstrukce,
spojovací části
kompletace sestav závěsů z komponent vlastní
výroby a pružin Lisega

Ing. pavel pÁveK
Obchodní manažer
- prodej závěsů a uložení potrubí
+420 734 863 231
Pavel.Pavek@moraviasystems.cz
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