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 Dlouhodobá významná smluvní spolupráce v oblasti výuky žáků a materiálně-
technická podpora v oblasti plastových potrubních systémů.   
Více na: http://www.instaplast.cz/ 

 Dlouhodobá významná smluvní spolupráce v oblasti výuky žáků a materiálně-technická 
podpora v oblasti podlahového topení a software TechCont.  
Více na: http://www.rehau.cz/ 

 Dlouhodobá významná smluvní spolupráce v oblasti výuky žáků a materiálně-technická 
podpora v technologiích čerpadel.  
Více na: http://www.grundfos.cz/ 

 Dlouhodobá významná smluvní spolupráce v oblasti výuky žáků a materiálně-technická 
podpora v technologiích sanitární techniky.  
Více na: http://www.jika.cz/ 

 Dlouhodobá významná smluvní spolupráce v oblasti výuky žáků a materiálně-technická 
podpora v technologiích sanitární techniky.  
Více na: http://www.laufen.com/cz 

 Dlouhodobá významná smluvní spolupráce v oblasti výuky žáků a materiálně-technická 
podpora v technologiích otopných těles.  
Více na: http://www.korado.cz/ 

 Dlouhodobá významná smluvní spolupráce v oblasti výuky žáků a materiálně-technická 
podpora v technologiích sanitární techniky.   
Více na: http://www.geberit.cz/ 

 Dlouhodobá významná smluvní spolupráce v oblasti výuky žáků a materiálně-technická 
podpora v technologiích otopných zdrojů.  
Více na: http://www.viadrus.cz/web/structure/2.html 

 Dlouhodobá významná smluvní spolupráce v oblasti výuky žáků a materiálně-technická 
podpora v technologiích otopných zdrojů.  
Více na: http://www.dakon.cz/cs/Default.aspx 

 Dlouhodobá významná smluvní spolupráce v oblasti výuky žáků a materiálně-technická 
podpora v oblasti plastových potrubních systémů.  
Více na: http://www.pramos.cz/cz/plastova-okna/novinky.html 

 Dlouhodobá významná smluvní spolupráce v oblasti výuky žáků a materiálně-technická 
podpora v oblasti plastových potrubních systémů.  

Více na: http://www.plastbrno.cz/  

 Dlouhodobá významná smluvní spolupráce v oblasti výuky žáků a materiálně-technická 
podpora v oblasti technických plynů.  
Více na: http://www.messergroup.com/cz/ 

 Dlouhodobá významná smluvní spolupráce v oblasti výuky žáků a materiálně-technická 
podpora. 
Více na: http://www.vodotop-fm.cz/ 

 Dlouhodobá významná smluvní spolupráce v oblasti výuky žáků a materiálně-technická 
podpora v oblasti bojlerů. 
Více na: http://www.dzd.cz/cs 

 Dlouhodobá významná smluvní spolupráce v oblasti výuky žáků a materiálně-technická 
podpora v oblasti sanitární techniky. 
Více na: https://www.ravak.cz/cz/ 
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 Dlouhodobá významná smluvní spolupráce v oblasti výuky žáků a materiálně-technická 
podpora v oblasti instalatérské techniky a materiálů. 
Více na: http://www.ptacek.cz/ 

 Dlouhodobá významná smluvní spolupráce v oblasti výuky žáků a materiálně-technická 
podpora v oblasti vodovodních baterií a koupelnových doplňků. 
Více na: http://www.novaservis.cz/ 

 Dlouhodobá významná smluvní spolupráce v oblasti výuky žáků a materiálně-technická 
podpora v oblasti vodovodních baterií. 
Více na: http://www.hansa.cz/ 
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