
Flexalen – výběr referencí - možnosti využití



- Ideální potrubí pro dálkové rozvody UT a TV, tepelná čerpadla, rozvody 

termální vody do teploty 95 °C a tlaku 8 barů s životností minimálně 50 let.

- Použitelné všude tam, kde jsou zdroji tepelné energie kotelny a výměníkové 

stanice, kotle na plyn, kapalná, pevná paliva, biomasu, bioplynové stanice

nebo vrty či prameny s termální vodou

- Flexibilita potrubí Flexalenu umožňuje výstavbu teplovodu i místech křížení

s inženýrskými a telekomunikačními 

sítěmi a tam, kde hrozí poškození, 

či likvidace stávající zeleně

- Oproti klasickému ocelovému potrubí 

nehrozí koroze, není třeba řešit 

kompenzační smyčky a minimum spojů 

omezuje riziko případných problémů.

Flexalen - plastové, flexibilní, předizolované 
potrubí pro třetí tisíciletí.



Rekonstrukce rozvodů UT a TV z VS ve městech a obcích
Praha 4 – 2008 – 2010 – 6,0 km



Rekonstrukce rozvodů UT a TV z VS ve městech a obcích
Frenštát pod Radhoštěm 2011 – 0,6 km



Rekonstrukce rozvodů UT a TV z VS ve městech a obcích
Cheb 2012 – 2,5 km



Teplofikace obcí – Račice – 2014-2015 - 6,5 km                                   
Projekt spolufinancovaný EU  - zajištění centrálního vytápění pro  OU a 100 RD



Teplofikace obcí Mezno – Stupčice - 2014-2015 - 5,5 km             
Projekt spolufinancovaný EU  - zajištění centrálního vytápění pro  OU a 90 RD                  



Rekonstrukce rozvodů UT, TV + cirkulace
Most, Lomená REKO TKVS36 – 2017 – 1,25 km



Výstavba teplovodu pro 10 RD - Otrokovice  
U Letiště – 2017 – 0,6 km



Výstavba areálových rozvodů UT a TV z BPS
Rolnická společnost  Lesonice – 2011 - I. fáze – 0,4 km



Areálové rozvody UT a TV z BPS
Agro Kunčina I (2012) – I. fáze - 1,2 km Agro Kunčina II (2013) – I. fáze cca 0,6 km



Výstavba městského teplovodu z BPS - Čechtice 2013 – 3,0 km       

Zásobování teplem ZŠ, MU, DD, SDH, Sokolovny a 15 RD



Tepelná čerpadla – vzduch - voda
různé aplikace - 2007 – 2012



Dálkové rozvody termální vody - Aqualand Moravia  
Pasohlávky 2013 – 3,5 km  - Projekt spolufinancovaný EU



1. Více  než dvacetileté zkušenosti na českém trhu.  

2. Technické řešení a poradenství při optimalizaci teplovodních sítí.

3. Technická podpora – školení pro projektanty, montážní firmy.

4. Prodejní a poprodejní servis.

5. Řešení atypických požadavků.

6. Zajištění montáže autorizovanou osobou.

7. Poradenství a technický dozor při realizaci na místě montáže.

8. 10 let záruky na materiál při dodržení technologie montáže.

Flexalen = komplexní řešení a servis

Od roku 1991 bylo potrubí Flexalen dodáno a namontováno
v ČR a dodnes je bez problémů provozováno například

v těchto městech a obcích:
Aš, České Budějovice, Čechtice, Červené Janovice, Česká Třebová, 

Čechtice, Dobříš, Frenštát pod R., Frýdek-Místek, Hlinsko v Čechách, Cheb, 
Karlovy Vary, Kolín, Kounov, Kralovice, Kunčina, Kytín, Liberec, Mariánské 
Lázně, Mezno, Měňany, Moravská Třebová, Most, Nové město na Moravě, 

Otrokovice, Ostrava, Písek, Plzeň, Praha, Přerov, Račice, Rakovník,   
Rokycany, Roudnice, Skuteč, Vintířov, Vysočany – Bor u Tachova, Zlín              

a dalších cca 50 areálových teplovodů, kde je zdrojem tepla BPS.



Věříme, že vám představené možnosti uplatnění 
potrubí Flexalen poslouží jako námět pro řešení 

vašich konkrétních projektů.

Děkuji za vaši pozornost.
Mgr. Roman Novák

GSM: +420 732 116 685
E-mail: info@ps-hs.cz

Zastoupení společnosti Thermaflex  International Holding bv pro Českou republiku

www.ps-hs.cz


