
TEPLO
Máme plynový zdroj  
tepla a chceme se  
zbavit starostí

Nemáte čas nebo dostatek zkušeností na provozování vaší plynové kotelny? 
Blíží se vaše plynová kotelna hranici životnosti? Chybí vám finance na 
vybudování efektivnějšího tepleného zdroje? Pro všechny vaše požadavky 
máme připravena řešení.



Jsme připraveni vám zajistit celé dílo na klíč. Nabízíme vám vše od projektu přes samotnou realizaci až 
po financování a následné provozování vašeho tepelného zdroje.

Potřebujete pomoc při financování celého díla? Jsme připraveni financovat rekonstrukci tepelného zdro-
je vlastními prostředky formou technického  zhodnocení pronajatého majetku. Investice bude rozpuště-
na do ceny tepla a po celou dobu trvání smlouvy se vám o vaši stanici budeme starat. 

Máte zájem o podrobnější informace? Napište nám na obchod@teplarny.cz nebo kontaktujte přímo našeho 
manažera akvizic pana Martina Brůnu, mobil 724 224 873, mail: bruna@teplarny.cz

Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno, www.teplarny.cz

REKONSTRUKCE 
A PROVOZOVÁNÍ VAŠÍ 
DOMOVNÍ PLYNOVÉ  
KOTELNY
▸  nabízíme komplexní služby v oblasti rekon-

strukcí a vybudování zdrojů tepla

▸  odborně zkontrolujeme váš zdroj a zkonzultu-
jeme s vámi možnosti řešení vašeho požadav-
ku; volíme vždy individuální přístup vzhledem 
k potřebám klienta

▸  zpracujeme kvalitní projekt, ať již se jedná 
o částečnou nebo celkovou rekonstrukci kotelny

▸  provedeme stavební úpravy, demontujeme 
staré zařízení nebo jen některé komponenty

▸  rekonstrukce kotelny je spojena s jejím 
následným provozováním Teplárnami Brno, 
které v sobě zahrnuje zajištění pravidelného 
servisu, revizí, oprav a údržby

PROVOZOVÁNÍ PLYNOVÉ  
KOTELNY
▸  poskytujeme komplexní služby v oblasti provo-

zování zdrojů tepla

▸  zašleme vám detailní nabídku spolupráce 
včetně cenové kalkulace

▸  zajistíme strategický nákup zemního plynu

▸  poskytujeme možnost připojení zdroje na 
nepřetržité dálkové sledování dispečinkem 
Tepláren Brno 365 dní v roce

▸  provádíme jak pravidelný servis zdroje, tak 
opravy a údržbu

▸  zajistíme veškeré periodické revize spojené 
s technologií plynové kotelny

▸  zajistíme pravidelné čištění spalinových cest

▸  využijeme buď vlastní, nebo vaši stávající 
obsluhu kotelny

▸  zajišťujeme pravidelné chemické čištění des-
kových  ohřívačů a chemické rozbory vody


