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Základem našeho úspěchu jsou lidé:

Společnost Tebodin je jako součást skupiny Bilfinger mezinárodní a
konzultační společností s více než 4 900 zaměstnanci, kteří působí ve 24
zemích. Naše rozsáhlá síť kanceláří nám umožňuje, abychom svým klientům
nabízeli to nejlepší z obojího: integrované inženýrské služby a odborné
konzultační služby ve spojení se znalostí místního prostředí.

zákazníci, zaměstnanci, partneři a

Snaha o dokonalost

kterých jsme osobně zapojeni.

Takovýmto způsobem zajišťujeme provádění velkých i malých a mono- i
multidisciplinárních projektů. Tým vysoce zkušených a zanícených odborníků
bude nadále používat a zdokonalovat své odborné znalosti a dovednosti
s nevídanou rychlostí a schopnostmi. Snažíme se o dokonalost ve prospěch
našich zákazníků. Zavázali jsme se, že budeme dbát o kvalitu a zaměřujeme
se na výsledky, bezpečnost a udržitelná řešení.

Společnost Tebodin - na místě i po celém

Realizujte projekty efektivně

skupiny Bilfinger jsme schopni nabídnout

Poskytujeme služby mnoha různým zákazníkům po celém světě a udržujeme
dlouhodobé vztahy s mnohými z nich. Pracujeme pro místní i mezinárodní
zákazníky v zemích, ve kterých v současné době působíme. Všichni z
nich mají alespoň jedno společné: efektivní a úspěšnou realizaci projektů.
Jsme hrdi na to, že pracujeme pro významný počet zákazníků, kteří jsou na
předních místech vývoje technologií, udržitelnosti a inovace.
Společnost Tebodin nabízí širokou škálu nezávislých služeb počínaje
zahájením projektů až po jejich dokončení.

Společnost Tebodin se také zabývá řízením projektů na klíč a řízením
projektů zahrnujících technické služby, řízení nákupů a stavby v celé řadě
sektorů.

zainteresované osoby a mnozí další lidé,
jejichž životy chceme zlepšit svojí prací.
Díky tomu jsme podnikem pro lidi.
V blízkosti trhů, na kterých působí naši
zákazníci, a v blízkosti jejich projektů, do

světě.
Vždy nablízku.

V těsné spolupráci s dalšími společnostmi
rozsáhlé spektrum nezávislých
konzultačních a inženýrských služeb pro
různé trhy.

Naše trhy
Průmysl

Kvalita

Automobilový průmysl

Kvalita služeb poskytovaných společností Tebodin je životně důležitá.
Základní směrnice upravující kvalitu jsou uvedeny v Systému jakosti
společnosti Tebodin. Týkají se také takových věcí, jako je kvalita, ochrana
zdraví a životního prostředí. Kanceláře společnosti Tebodin jsou
certifikovány podle normy ISO 9001 a mnohé z nich jsou certifikovány také
podle normy ISO 14001.

Stavebnictví
Materiály
Spotřebitelské výrobky a elektronika
Kovy
Celulóza a papír

Zdraví a výživa
Biologie
Potraviny a nápoje
Výroba, zpracování a balení
potravinářských výrobků

Energetika a životní prostředí
Energie a teplo
Půda, vzduch a hluk
Voda
Odpady
Biopaliva

Chemický průmysl
Polymery, plasty a vlákna
Pryskyřice a nátěry
Speciální chemikálie
Základní chemikálie

Ropa a plyn
Vyhledávání nalezišť a těžba ropy a
zemního plynu
Doprava, skladování a velkoobchodní
prodej ropy a zemního plynu
Rafinace, zpracování a čištění a prodej
výrobků z ropy a zemního plynu

Infrastruktura
Potrubí
Kanalizace
Sítě

Obory působnosti
Společnost Tebodin disponuje odbornými znalostmi a know-how
v následujících oblastech:
Konzultace: Environmentální management a udržitelnost, bezpečnost a
řízení rizik, logistika, správa a údržba majetku, ekonomické poradenské
služby
Inženýring: Architektura, instalace v budovách (topení, vzduchotechnika,
klimatizace), stavební fyzika, stavební a konstrukční řešení, elektrické
instalace, energie, technologie pro ochranu životního prostředí, geodézie,
infrastruktura, strojní zařízení, potrubní vedení, řízení procesů a přístrojové
vybavení, telekomunikace, doprava

Naše síť
Severozápadní Evropa
 Belgie: Antverpy
 Nizozemí: Bergen op Zoom,
Deventer, Eindhoven,
Groningen, Hengelo,
Maastricht, Rotterdam, Haag,
Velsen

Střední Východ
 Bahrajn: Manama
 Oman: Maskat, Sohar
 Katar: Doha
 Spojené arabské emiráty: Abu
Dhabi, Dubaj
 Saúdská Arábie: Jeddah

Střední Evropa
 Česká republika: Ostrava,
Pardubice, Praha
 Maďarsko: Budapešť
 Polsko: Krakov, Gdaňsk,
Poznaň, Szczecin, Varšava
 Srbsko: Bělehrad
 Rumunsko: Bukurešť

Asie a Středomoří
 Čína: Guangzhou, Nanjing,
Šanghaj, Tianjin
 Indie: Čennaj, Ahmadábad
 Indonésie: Jakarta
 Malajsie: Kuala Lumpur
 Myanmar: Yangon
 Thajsko: Bangkok
 Vietnam: Hanoj, Ho Či Minovo
město
 Singapur
Afrika
 Libye: Tripolis

Silnice
Železnice
Letiště
Přístavy a terminály

Komeční budovy
Kancelářské budovy
Obytné budovy
Maloobchod
Logistická střediska
Zařízení pro sport a volný čas
Datová střediska
Hotely

always close
www.tebodin.bilfinger.com

Východní Evropa
 Rusko: Jekatěrinburg, Moskva,
Rostov na Donu
 Ukrajina: Kyjev, Lvov

