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TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

BUDOV



„Udělat práci jednou a kvalitně je v konečném 

důsledku efektivnější, rychlejší a mnohem levnější.“

Jsme brněnská společnost a již od roku 1993 se 

věnujeme navrhování a realizování systémů 

vybraných technických zařízení budov, zakázkové 

výrobě technologických prvků a prodeji 

specializovaného sortimentu pro instalatéry 

a topenáře. Naší filozofií je autenticita a vzájemná 

důvěra s obchodními partnery. Dodržujeme tradiční 

hodnoty a snažíme se fungovat jednoduše 

a efektivně. Řídíme se mottem: 

O nás

návrhy, montáže a servis Tzb
TZB - termín technická zařízení budov zahrnuje mnoho oblastí a oborů. Naší specializací je vše, co se týká 

topení a chlazení. Mimo tyto dvě domény zajišťujeme další speciální aplikace jako je např. výroba a distribuce 

čisté páry. Za samozřejmost považujeme  (od čištění výměníků až po havarijní zásahy).spolehlivý servis

Díky mnohaletým zkušenostem, ale i neustálému reflektování nových technologií, si troufáme říct, že vám 

navrhneme a zajistíme ideální řešení technického zařízení nebytových objektů a dalších prostor (výrobní haly 

apod.). Každá realizace je pro nás komplexní projekt, který vychází z vašich individuálních potřeb, možností 

a našich zkušeností.

Naším cílem je dodat vám projekt s tou nejvyšší možnou přidanou hodnotou pro vás. Díky kontrole nad celým 

procesem, od návrhů a projektové dokumentace až ke konečné montáži, vám zajistíme pohodovou cestu 

celou realizací a spolehlivost a efektivitu výsledného řešení. 

co pro vás můžeme udělat

– výměníkové stanice

– systémy chlazení

– plynové kotelny až do výkonu 5000 kW

–  systémy pro využití odpadního tepla

– měření a regulace systémů TZB

– průmyslové aplikace s využitím termoolejů

– výroba a distribuce čisté páry)
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https://www.esl.cz/servis-tzb
https://www.esl.cz/vymenikove-stanice
https://www.esl.cz/plynove-kotelny
https://www.esl.cz/mereni-a-regulace-pro-technicka-zarizeni-budov
https://www.esl.cz/cista-para


* Může, nikoliv musí, protože každé řešení je individuální a unikátní. 

Kotelny nesekáme jak „Baťa cvičky”.

6|  zákonné revize zařízení

7|  servisní služby (preventivní, operativní, záruční 

i pozáruční)

2|  vypracování projektové dokumentace

3a|  předvýroba neboli prefabrikace (např. kotelny) 

a výroba (např. výměníkové stanice) – tím výrazně 

ušetříme čas montáže a zvýšíme kvalitu dodávky

3b|  návrh a výroba výměníku tepla (v případě 

výměníkové stanice)

4a|  dodávka a montáž technologie

4b|  instalace systému řízení, tzv. měření a regulace 

(MaR)

5|  oživení a zprovoznění technologie pomocí 

systému řízení (MaR)

Postupně společně projdeme od prvního kroku až po 

následnou péči o nové zařízení. Naše společná cesta 

tak může vypadat např. takto*: 

1|  předprojektová příprava – zjišťujeme vaše potřeby 

a připravujeme ideový návrh řešení

to nejlepší nakonec... co z toho budete mít vy
Rozumíme, popsali jsme vám cestu k nové technologii, ale ta důležitá otázka zůstala stále nezodpovězená. Co 

vám to vlastně přinese. Co z toho tzv. budete mít? Proč chodit dlouho okolo horké kaše. Několika výhodami 

jsme si za roky praxe fakt jistí:

4|  možnost pravidelného (preventivního) servisu  prevence. Přiznejme si to, kdo poslouchá rady doktorů –

o prevenci zdraví? No a s technologiemi je to úplně stejné. A přesto, znovu vám to řekneme. A klidně 

ještě stokrát. Preventivní údržba je opravdu výhodnější. Proč? O tom vám klidně budeme u kafe vyprávět 

hodiny. A mimochodem, jezdíte pravidelně s autem do servisu? ... Tak vidíte ;-)

2|  ušetříme vám náklady – ano, jde to. A někdy taky ne, protože máte všechno super. Ale to vám řekneme 

hned, narovinu, žádné tahaní za fusekli.

5|  zajištění havarijního servisu  když už, tak už, že? Nenecháme vás v tom, to je jasný. Přijedeme a co –

nejrychleji zas dáme všechno do cajku. 

1|  bez starostí – když říkáme, že se o všechno postaráme, myslíme to vážně. Od prvního návrhu až po 

montáž posledního šroubku a přivedení systému TZB k životu. Zkrátka sakum prdum.

3|  bezproblémový provoz – tzn. bez problémů. Přesně tak, jak to má být. 

jak toho dosáhneme aneb společná cesta k cíli
Víme, že pořízení nové technologie není jako koupit deset housek na krámě. Proto děláme vše pro to, aby byl tento 

proces pro vás co nejvíce „bezbolestný” a bezproblémový.
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