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Nemocnice Teplice - stavba 
pavilonu COS k umístění JIP a ARO
rok realizace: 2018 / 2019 
realizované práce: SIL, SLP
objem zakázky: 28 mil. Kč

Nemocnice Uherské Hradiště
rok realizace: 2018 
realizované práce: ZTI
objem zakázky: 44 mil. Kč

Nejvýznamnější reference v sektoru 
zdravotnictví 

Vysvětlivky: SLP - slaboproudá elektroinstalace, SIL - silnoproudá elektroinstalace, MaR - měření a 
regulace, VO - veřejné osvětlení, VN - vysoké napětí , ZTI - zdravotně technické instalace

Holding NWT patří již více než 28 let k nejvýznamnějším technologickým a inovačním 
firmám v České republice. Specializujeme se na nejnovější světové technologie v nejrůz-
nějších odvětvích a investujeme do inovativních projektů a startupů zaměřených 
na trvale udržitelný rozvoj. Zabýváme se realitním developmentem, energetickými 
úsporami, IT řešeními pro největší firmy na trhu a výstavbou hi-tech skleníků a pasivních 
domů. 

NWT a.s.

Naší vizí je přinášet lidem ty 
nejnovější světové technologie 
(New World Technologies)

2 mld. Kč
roční obrat

500+
zaměstnanců

28 let
zkušeností

NWT a.s. patří mezi           
100 nejvýznamnějších 

firem v ČR

NWT a.s. – vítěz ocenění 
Czech Best Managed  

Companies 2020
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Psychiatrická léčebna Opava 
rok realizace: 2019 
realizované práce: SLP
objem zakázky: 2,5 mi. Kč

Nemocnice Teplice - hemodialyzač. středisko
rok realizace: 2019 
realizované práce: SIL, SLP
objem zakázky: 4 mil. Kč

Nemocnice Opava - pavilon inter. medicíny
rok realizace: 2017 
realizované práce: SIL, SLP, VN
objem zakázky: 21 mil. Kč

Nemocnice Prostějov
rok realizace: 2016
realizované práce: SIL, SLP
objem zakázky: 5,2 mil. Kč

Lékařská fakulta Ostrava
rok realizace: 2015
realizované práce: SIL, VO
objem zakázky: 20 mil. Kč

Nemocnice Přerov - operační sály
rok realizace: 2015 
realizované práce: MaR
objem zakázky: 1,5 mil. Kč

Národní ústav duševního zdraví - Praha
rok realizace: 2014 / 2015
realizované práce: SLP, MaR
objem zakázky: 20 mil. Kč

Nemocnice Moravská Třebová
rok realizace: 2003 
realizované práce: MaR
objem zakázky: 1 mil. Kč
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Nemocnice Krnov - porodnice a pavilon 
pro matku a dítě
rok realizace: 2002 
realizované práce: SIL, SLP, MaR
objem zakázky: 5 mil. Kč

Nemocnice Frýdek-Místek - porodnice 
a operační sály
rok realizace: 2000 
realizované práce: MaR
objem zakázky: 3 mil. Kč

WE MAKE NWT LIMITLESS
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elektro.nwt.cz  |  elektro@nwt.cz  |  844 700 007 

NWT a.s., tř. Tomáše Bati 269, 760 01 Zlín

Kontaktujte nás:

poptavky.elektro@nwt.cz

servis.elektro@nwt.cz


