
Dodávka tepla 
a chladu



Zabezpečujeme dodávku 
tepla a chladu
Riešite otázku centrálnej kotolne, chcete znížiť náklady 
na vykurovanie a chladenie alebo nechcete už svoj čas venovať 
starostlivosti o kotolňu? Máme riešenia pre vás.

Vyberte si model partnerstva, aký vám vyhovuje:

vybudovanie nového zdroja tepla a chladu – naprojektujeme, zrealizujeme, 
zabezpečíme servis,

existujúca kotolňa alebo strojovňa – odkúpime od vás a zmodernizujeme,

dodávame teplo a/alebo chlad správcovi objektu, ktorý rozúčtuje 
náklady obyvateľom domu.

Využívame moderné a ekologické technológie. Tím našich odborníkov navrhne zdroj 
pre výrobu tepla a chladu správnou voľbou najvhodnejšieho zdroja z pohľadu ceny a výkonu. 
Technológie, s ktorými typicky pracujeme zahŕňajú: 

 � plynové kotly,

 � tepelné čerpadlo,

 � fotovoltiku,

 � elektrokotol,

 � prípadne iný vami 
preferovaný zdroj.

 

Výhody, ktoré vám prináša 
naše riešenie:

nižšia cena tepla ako veľký 
lokálny distribútor,

odpadá starosť o prevádzku a údržbu,

online diaľková správa riadenia kotolne,

zabezpečujeme vlastný 24/7 dispečing a servis.



Bytový dom Šaca, Košice

Plynový kondenzačný kotol o výkone 
400 kW, vykurovanie bytového domu, 
ohrev TUV, 85 bytových jednotiek.

Grunder Residence, Dunajská Lužná

Tepelné čerpadlo voda-voda o výkone 
80 kW, vykurovanie a chladenie bytového 
domu, ohrev TUV, 60 bytových jednotiek.

Bytové domy Antolská 4, 6, 
Bratislava

Kaskáda plynových kotlov 3x225 kW 
a 2x240 kW, vykurovanie bytového 
domu, ohrev TUV pre 243 bytových 
jednotiek a 8 880 m2 komerčných 
priestorov.

Bytový dom Šaca, 
Košice

Plynový kondenzačný kotol 
o výkone 400 kW, vykurovanie 
bytového domu, ohrev TUV, 
85 bytových jednotiek.

Pridajte sa k našim zákazníkom, ktorí už s nami zrealizovali 
projekty na dodávku centrálneho tepla a chladu. 
Profitujte zo znížených prevádzkových nákladov.

Referencie nájdete na www.vse.sk/referencie.

VSE je profesionálny partner pre komplexné riešenia 
v oblasti dodávky tepla a chladu:

 � VSE má bohaté skúsenosti v energetike a energetických riešeniach.

 � Sme spoľahlivý a vysoko odborný partner pre vaše realizácie.

 � Dávame dôraz na ekologické riešenia a obnoviteľné zdroje pre kotolne 
– tepelné čerpadlá, fotovoltika.

 � Rozumieme riešeniam, k jednotlivým realizáciám pristupujeme nezávisle.

 � Vyriešime technické požiadavky komplexne, od návrhu po realizáciu a servis.

 � Riešenie konzultujeme so zákazníkom a prispôsobujeme jeho možnostiam 
a očakávaniam.

 � Využívame iba kvalitné overené technológie.

 � Komplexné energetické riešenia poskytuje aj naša sesterská spoločnosť 
VSE Solutions.



Východoslovenská energetika a.s. 
Mlynská 31, 042 91 Košice

VSE Solutions s.r.o. 
Rožňavská 24, 821 04 Bratislava

www.vse.sk

Potrebujete poradiť?


