
Servis, revize a údržba

Servis stabilních hasicích zařízení
Díky odkoupení části podniku společnosti Tyco Fire & Integrated Solutions, s.r.o., člena koncernu 
Tyco, poskytující servisní služby a údržbu v oblasti systémů požární ochrany na území České 
republiky, se společnost KLIKA-BP, a.s. stala největší organizací v České republice a na Slovensku, 
poskytující komplexní dodávky a servis stabilních hasicích zařízení.

Současně byla mezi oběma společnostmi uzavřena smlouva o zajišťování záručního servisu a oprav 
instalovaných zařízení, na která se vztahuje záruka ze strany společnosti TYCO a distributorská 
smlouva produktů TYCO pro oblast systémů požární ochrany.

Reference
• ČEZ a.s.
• Česká rafinérská a.s.
• ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav
• ŽĎAS a.s.
• PARAMO, a.s.
• Sokolovská uhelná a.s.
• Akademie věd ČR Praha
• Česká zbrojovka a.s. Uherský Brod
• Letiště Náměšť

• Severočeské doly
• Ministerstvo zahraničních věcí
• Pražská teplárenská
• Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a.s.
• Pivovary Staropramen
• Siemens
• Cheminvest
• T-Mobile Czech Republic
a řada dalších

Jsme našim zákazníkům 
k dispozici 24 hodin denně.

Hotline
ČR +420 465 422 638 
SR  +421 918 555 551

Komplexní 
    servis hasicích 
        zařízení



Servis, revize a údržba

Servis požárně bezpečnostních zařízení 
a věcných prostředků požární ochrany

Servis vyhrazených technických 
zařízení (VTZ)
Vyhrazenými technickými zařízeními jsou zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví  
a  bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru podle zákona. Podle stupně 
nebezpečnosti se vyhrazená technická zařízení zařazují do tříd, popřípadě skupin   
a stanoví se způsob prověřování odborné způsobilosti  organizací, podnikajících  
fyzických osob a fyzických osob k činnostem na těchto zařízeních.

Našim zákazníkům jsme schopni dle jejich požadavků zajistit provedení servisních 
činností  následujících vyhrazených technických zařízení:
• elektrických
• tlakových
• zdvihacích
• plynových

Provádíme kontroly a servis:
• stabilních hasicích zařízení (SHZ) 
 - plynových s chemickými alternativami 
 - plynových s inertními hasivy 
 - vodních sprinklerových, drenčerových 
   a pěnových 
 - vysokotlakých vodních mlhových

• ovládacích elektronických systémů k SHZ
• přenosných hasicích přístrojů (PHP)
• hydrantů

Zpracováváme:
• servisní zprávy
• dokumentaci

Hotline
ČR +420 465 422 638 
SR  +421 918 555 551

www.klika.cz
více na stránkách

Centrála společnosti a o. z. Jihlava:

KLIKA - BP, a. s.
8. března 4812/2a, 586 01  Jihlava, CZ
Tel.: +420 567 304 221
E-mail: klika@klika.cz

O. z. Vysoké Mýto:

KLIKA - BP, a. s.
Dráby 850, 566 01 Vysoké Mýto, CZ
Tel.: +420 465 422 639
E-mail: klika@klika.cz

Dceřiná společnost:

KLIKA - BP Slovakia, s. r. o.
Tomášikova 30, 821 01  Bratislava, SK
Tel.: +421 258 104 000
E-mail: klika@klika.sk


