Tepelné studio PRE

Vytápění

Nabízíme řešení vytápění na míru v domácnostech, rodinných
a bytových domech nebo v komerčních objektech. Prodáváme
kvalitní a cenově dostupná tepelná zařízení na elektřinu a plyn
(od přímotopů a akumulačních kamen, přes kotle, tepelná
čerpadla, až po kogenerační jednotky) jak samostatně, tak
s montáží a kompletním servisem. V obou případech s možností
bezúročných splátek.

Chlazení
Větrání

Dodáváme tepelná čerpadla (vzduch/voda, vzduch/vzduch)
na klíč pro aktivní či pasivní chlazení (nástěnné klimatizace),
vytápění i pro ohřev vody do rodinných, bytových domů nebo
do podnikatelských prostor. Pro potřeby chlazení prodáváme
také mobilní klimatizace. Zajišťujeme systém efektivního
odvětrávání v rodinných a bytových domech, ve školách, ve
sportovních či výrobních halách, v restauracích a dalších
prostorách s větším počtem osob.
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Ohřev vody

Pro ohřev vody nabízíme podle potřeb zákazníků zařízení do
bytu, rodinného domu nebo na chalupu či chatu. Bojlery, malé
zásobníkové ohřívače vody a průtokové ohřívače lze zakoupit
samostatně nebo s dodávkou a montáží. Umožňujeme výhodné
rozložení ceny na 12 měsíců do bezúročných splátek. Instalujeme
také solární kolektory.

Osvětlení

Výrazně ušetřit na energii lze i výměnou osvětlení. Posoudíme
energetickou náročnost stávajícího osvětlení, navrhneme
optimální řešení a vypočítáme návratnost investice do nových
svítidel. Zajistíme také jejich instalaci.
Odběratelům elektřiny se smlouvou u PRE prodáváme se slevou
samostatné světelné zdroje.

Fotovoltaika

Instalujeme fotovoltaické elektrárny na rodinné domy i firemní
objekty na klíč. Nabízíme cenově dostupné a zároveň kvalitní
technologie. Navrhneme technické řešení, vypracujeme projekt,
namontujeme solární panely včetně připojení na elektroinstalaci,
zajistíme podklady pro dotační programy a postaráme se také
o záruční a pozáruční servis. Poskytujeme zařízení na výhodné
splátky bez navýšení.

Chytrá
domácnost

V dnešní době je moderní trend automatické řízení domácnosti,
respektive jejích ovladatelných technologií. Nabízíme například
prvky pro řízení osvětlení, topení, klimatizace, ventilace, žaluzií,
vstupních dveří, garážových vrat, bazénu, zavlažování zahrady,
apod. Dodáváme řešení od jednotlivých základních komponentů
ovladatelných pomocí mobilních zařízení až po kompletní
automatizaci celého domu.
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