
Vytápějte a klimatizujte  
svou firmu chytře 

Služba nabízí komplexní systém topení, 
klimatizace a vzduchotechniky v oblasti 
technického zabezpečení budov. Jednotlivé 
systémy dokážou fungovat samostatně,  
ale společně tvoří celek, který automaticky  
a efektivně udržuje požadované prostředí  
v daném objektu. Díky komplexnosti celého 
systému pak můžeme dosáhnout jak vysoké 
účinnosti, tak úspory nákladů na jeho provoz. 

Výhody

• Snížíte náklady na elektřinu
• Omezíte produkci CO2
• Systém zajistí vhodnou teplotu na pracovišti
• Jednoduché ovládání

eon.cz

Systém vytápění, 
vzduchotechniky 

a klimatizace 
(HVAC)



Jak to probíhá

Zjistíme vaše potřeby 
Pobavíme se o vašich 
potřebách a o tom, jak 
je skloubit s pracovním 
prostředím. Zjistíme, co je 
potřeba udělat proto, aby 
vám systém seděl na míru. 

Navrhneme individuální 
řešení 
Do 6 týdnů od získání 
všech potřebných 
informací pro vás 
zpracujeme projekt ve více 
variantách a pomůžeme 
vám s výběrem té, která 
bude nejvíc vyhovovat 
vašim potřebám. 
Stejně tak společně 
zvolíme vhodný způsob 
financování. 

Postaráme se o realizaci 
Po přijetí nabídky pro vás 
připravíme návrh smlouvy 
a všechno může začít. 
Zajistíme vám montáž 
celého systému včetně 
zprovoznění a zaškolení. 
Instalaci provedeme 
podle odsouhlaseného 
harmonogramu.

Zajistíme servis 
Celý projekt zabezpečíme 
od začátku až do konce. 
I po úspěšném ukončení 
prací pro vás budeme 
zajišťovat údržbu a servis 
na základě servisní 
smlouvy.
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Vytápění, 
vzduchotechnika, 
klimatizace...
V našich klimatických podmínkách musí mít každá firma 
nainstalovaný topný systém, případně chlazení. Obojí pak 
musí přizpůsobit mezním teplotám, které sice nastanou 
jen párkrát za rok, přesto ale nesmí narušit provoz. Z toho 
důvodu je celkový systém většinou nastaven na vyšší 
výkony, které později musíme regulovat. Pomůžeme 
vám vyladit váš systém a najít úspory energií v oblasti 
vytápění, vzduchotechniky a klimatizace. Společně 
najdeme ideální řešení pro vaše prostory s ohledem na to, 
kdy a jak je využíváte.

„Společnost E.ON pro nás nainstalovala 
kompletní systém HVAC pro prodejnu COOP 
Jednota Moravský Krumlov v obci Dyjákovice. 
Realizace tohoto projektu nám pomohla splnit 
náš cíl, kterým bylo vybudovat moderní a 
energeticky úspornou prodejnu pro naše 
zákazníky.“

Ing. Miloslav Světlík 
vedoucí technického odboru


