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www.teplarny.cz

JE ČAS NA ZMĚNU.
STAROSTI A FINANCOVÁNÍ NECHEJTE NA NÁS
Dosluhuje Vám Vaše staré zařízení?
Chybí Vám finance na vybudování efektivnějšího tepelného zdroje?
Nemáte čas a dostatek zkušeností, abyste zdroj provozovali?
n Nabízíme komplexní služby v oblasti vybudování a provozování zdrojů tepla
n Zajistíme vybudování a provoz veškerých typů zdrojů (parní a horkovodní plynové kotelny)
n Vždy volíme individuální přístup s ohledem na zdroj, výši odběru a další potřeby klienta
n V případě zájmu od Vás zdroj pronajmeme a zajistíme jeho bezpečný a spolehlivý provoz
n Nabízíme možnost rekonstrukce formou technického zhodnocení pronajatého majetku

Výstavba nové nebo rekonstrukce stávající centrální plynové
kotelny v bytovém domě:
Mimo dosah soustavy zásobování tepelnou energií jsme schopni na naše náklady vybudovat plynovou
kotelnu podle schváleného projektu včetně elektroinstalace a měření a regulace (MaR) kdekoli na území
města Brna
Připravíme návrh nejvhodnějšího technického řešení, zajistíme realizační projektovou dokumentaci
Spolupracujeme, případně vyřídíme příslušná stavební povolení
Provedeme stavební úpravy, demontujeme staré zařízení
Jako zdroj tepla používáme moderní kondenzační kotle
Zajišťujeme záruční servis 24 hodin denně
Poskytujeme záruční dobu 24 měsíců na materiál a 36 měsíců na montážní práce

Provozování plynové kotelny:
Poskytujeme možnost připojení zdroje na dálkové sledování dispečinkem TB
Našim smluvním partnerům nabízíme zajištění non-stop havarijní služby
Provádíme pravidelný servis zdroje, opravy a údržbu, pravidelnou kontrolu obsluhou zdroje i technikem
dané lokality
Provádíme pravidelné revize kotlů, boilerů, ohřívačů, expanzomatů a elektro revize
Zajišťujeme pravidelné chemické čištění deskových ohřívačů a chemické rozbory vody
Zaručujeme smluvní garanci ceny

Máte zájem o podrobnější informace? Napište nám na obchod@teplarny.cz.
Rádi pro Vás připravíme řešení na míru Vašim potřebám.
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