DODÁVKA TEPLA

NÁŠ SERVIS, VÁŠ KOMFORT

Výroba a dodávka tepla je základný
pilier našej spoločnosti. Vďaka nášmu
rakúskemu

partnerovi

sme

schopní

poskytovať Vám efektívne energetické
riešenia a ponúkať širokú paletu služieb
s vysokým štandardom.

SERVISKOMFORT

s.r.o.

ponúka

servis

a údržbu pre 9600 zákazníkov v 272 bytových domoch v meste Prešov.
Široká paleta služieb v oblastiach:


Facility Manažment

Konkurencie schopná cena – naša cena



Stavebný manažment

je vďaka spaľovaniu biomasy stabilná a



Inžinierská činnosť

trvalo udržateľná
Na základe našich dlhoročných skúseností

ponúkame optimalizáciu technic-

kej,

ekonomickej a environmentálnej

prevádzky tepelných zariadení.
Hlavný dôraz kladieme na
využívanie

SERVISKOMFORT s.r.o.
Volgogradská 88
080 01 Prešov
telefón: +421(0)51/7567 630
fax: +421(0)51/7567 632
email: info@spravbytkomfort.sk
www.spravbytkomfort.sk

obnoviteľných

zdrojov.
Naše zariadenia sú energeticky

efektívne

a ekologicky šetrné, využí-

O NÁS

vaním obnoviteľných zdrojov výrazne
znižujeme produkciu CO2

a tým výz-

namnou mierou prispievame k splneniu

Volgogradská 88

cieľov Kjótskeho protokolu.

080 01 Prešov

SPRAVBYTKOMFORT

Telefón:

(051) 75 67 701, 7567 777

havarijná služba :

(051)75 67 601

majiteľov bytových a nebytových ob-

Fax:

(051) 75 67 703

jektov od starostlivosti o tieto vysoko-

Email: info@spravbytkomfort.sk

technické

www. spravbytkomfort . sk

Našim cieľom je maximálne odbremeniť

zariadenia.

0908 / 021 322

PROFESIONÁLNY SPRÁVCA
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov je súčasťou nadnárodného koncernu ENERGIECOMFORT GmbH Viedeň, kde patria aj
ďalšie slovenské spoločnosti BYTKOMFORT
Nové Zámky, TT-KOMFORT Trnava.
Za rok 2011 sme spoločne dodali viac ako
500 000 MWh tepelnej energie, 31 000
MWh elektrickej energie, spravujeme
spolu viac ako 25 000 bytov v Bratislave,
Nových Zámkoch, Trnave, Prešove, Komárne, Šali a Štúrove.
Celkový ročný obrat našich spoločností
predstavuje 42 miliónov EUR.
Sme finančne silnou a stabilnou spoločnosťou s tisíckami spokojných zákazníkov.
S využitím medzinárodných skúseností
a Know-how materskej spoločnosti, vytvárame podmienky na neustále skvalitňovanie poskytovaných služieb v oblasti energetického a facility manažmentu, správy
bytov a objektov.
Na základe našich doterajších aktivít v oblasti podnikania spoločnosti máme od roku
2010 zavedený systém manažérstva kvality podľa medzinárodnej normy ISO
9001:2008.
Naše hlavné podnikateľské aktivity:
Energetický manažment
 Facility manažment


Spoločnosti:
 SPRAVBYTKOMFORT – správa bytov,s.r.o.
 SERVISKOMFORT s.r.o.

VŠETKO Z JEDNEJ RUKY

PONUKA ĎALŠÍCH SLUŽIEB
Obnova bytových domov:

Ponúkame Vám ...


Správu bytových objektov



Správu nebytových priestorov
a objektov



Prevádzku tepelno-technických
zariadení; kotolní, výmenníkových
tepelných rozvodov ...






 zabezpečenie inžinierskych
činností

 zabezpečenie financovania
staníc,

Kompletné poradenstvo v oblasti energetických služieb
Kompletné poradenstvo v oblasti energetiky,
vody a technickej infraštruktúry
Vedenie finančnej agendy, ročného vyúčtovania
Odborné
prehliadky
a
revízie
v oblasti plyn, elektrina, tlakové nádoby, komíny, kotly, bleskozvody a ďalšie vyhradené
technické zariadenia

(ŠFRB, komerčný úver, úver
zo stavebného sporenia)

 zabezpečenie realizácie
Bližšie info: 7567 740
Hydraulické vyregulovanie
tepelnej sústavy (HRV):

 možnosť realizácie HRV tepelnej sústavy
a montáže pomerových rozdeľovačov
tepla prostredníctvom financovania cez
produkt Spravbytkomfort, a.s. Prešov
Bližšie info: 7567 725, 7567 730

V oblasti tepla ponúkame ...
Hydraulické vyregulovanie



Prevádzku výmenníkových staníc



Prevádzku kotolní, aj malé zdroje



Modernizáciu zastaraných zdrojov tepla
naše náklady



Zníženie nákladov pri výrobe tepla



Zvýšenie hospodárnosti a účinnosti zdroja



Zníženie energetickej náročnosti vášho
jektu



Diaľkové sledovanie poruchových stavov na
vašich tepelných zariadeniach



Údržbu a opravy - kompletný servis

rozvodov teplej vody:

 možnosť realizácie HRV
na

rozvodov teplej vody prostredníctvom
financovania cez produkt Spravbytkomfort,a.s. Prešov
Bližšie info: 7567 725,7567 730

ob-

Rozpočítavanie nákladov
za dodávku tepla:

 podľa pomerových rozdeľovačov tepla
 podľa podlahovej plochy bytov
Bližšie info: 7567 725,7567 730

