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O společnosti SOLACE a.s.
Naše společnost je poskytovatelem dodavatelských, projekčních, obchodních a logistických služeb v oblasti kabelových
nosných systémů (KNS), přípojnicových systémů (BUSBAR systems) a speciálních druhů kabelů, vodičů a kabelového
příslušenství. Poskytujeme odborné poradenské služby v oblasti výběru vhodných řešení pro použití v různých prostředích a při instalaci. Naše projekční oddělení zpracovává projekty kabelových nosných systémů až do úrovně DETAIL
DESIGN.

Základní fakta v bodech
•

Držitel certifikátů ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:2005

•

Kontraktor RUS se společností Škoda Praha Invest pro dodávky KNS
pro rekonstruované a nově budované zdroje ČEZ

•

Poskytovatel dodavatelských, projekčních, obchodních a logistických
služeb v oblasti energetiky, petrochemie, průmyslu a dopravy

•

SOLACE a.s. nabízí komplexní řešení pro distribuci energie - od
návrhu, přes dodávky materiálu až po supervizi při samotné montáži

•

Kompletní poradenská činnost a návrhy projektů včetně projekční
podpory

•

Výroba a vývoj vlastního kabelového nosného systému SOLACE

•

Mezi další produkty které společnost nabízí patří kabely (silové,
komunikační) včetně kabelů speciálních (LOCA) pro nasazení
v jaderných elektrárnách, vodiče, kabelové příchytky, přípojnicové
systémy, a kabelové příslušenství

•

Výhradní dodavatel kabelů od firmy EUPEN (Belgie) pro oblast
energetiky v ČR

•

Široká nabídka školení

Charakteristika projektů v oblasti zájmu
společnosti SOLACE
Energetika
•
•

rekonstruované a nově budované zdroje
systémy distribuce energie

Průmysl + Petrochemie
•
•

distribuce energie průmyslových objektů
(továrny, raﬁnerie, ...)
distribuce energie administrativních objektů
(nemocnice, kulturní a obchodní centra, ...)

Dopravní stavby - infrastruktura
•
•
•

tunely pro silniční a železniční dopravu
METRO
letiště
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Hlavní reference
2002

dodávky kabelů pro projekt výměny bezpečnostních kabelů v
pražském METRU“

2004-6

dodávka KNS a kabelů pro výstavbu Terminálu 2 letiště Praha

2004

zvýšení bezpečnosti IV C1 pražského METRA, obnova po
povodních

2006

dodávky technologií na rekonstrukci trasy A pražského METRA

2006

dodávky KNS pro tunely D8 Panenská a Libouchec

2007

poradenská činost pro technologie odolné při požáru 		
pro projekt Letiště Praha

2009

dodávky KNS pro průmyslovou halu v zóně královský vrch
Kadaň

2009

dodávky přípojnicových systému pro business park Brno

2010

dodávka KNS pro rekonstrukci hlavního nádraží Praha

2011

dodávka KNS pro výrobní halu Knauf krupka (chem. průmysl)

2012

dodávky přípojnicových systému pro technickou univerzitu
Liberec

2013

dodávky přípojnicových systému pro výrobní halu Polička

2014

proudloužení tras A Dejvická - Motol (4 stanice)

2014

příprava a návrh projektu tunelu Čebrať SK

2014

příprava a návrh projektu tunelů D8 Prackovice, Radejčín

2015

dodávky KNS pro tunel Šibenik SK

2015

dodávky KNS pro tunely D8 Prackovice, Radejčín

2016

projekční práce “Granulace močoviny Novomoskovsk,
Čerepovec II” Ruská federace

2016

dodávky KNS do kabelových kolektorů na Letiště Václava
Havla Praha

2017

dodávky KNS na stanice pražského METRA - Depo Hostivař,
Palmovka

Energetika
2003-7

klasifikace a dodávky kabelů LOCA pro nasazení v JE v ČR

2006

reklasifikace kabelů LOCA pro jaderné elektrárny v ČR

2008-11
3. etapa

zahájení dodávek KNS pro rekonstrukci NZ elektrárny Ledvice 		

2010-11

příprava projektu a dodávek pro elektrárnu Prunéřov

2011-13

rekonstrukce PPC elektrárny Počerady

2012-15

dodávky KNS a kabelů pro NZ elektrárnu Ledvice

2013-16

komplexní obnová EL. Prunéřov II

2015

technická podpora a dodávky KNS a kabelů pro JE Dukovany 		
Koncový jímač tepla

2016

průbežné dodávky vyhláškových kabelů na JE Dukovany

2016

dodávky KNS pro Vodní dílo Dalešice
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