Moderní
technologie
jednoduše.

Kdo jsme?
Zaměřujeme se na komplexní

dodávku špičkových technologií
v obnovitelné energetice.
Jsme start-up v oblasti obnovitelných
zdrojů, v tomto oboru máme za sebou již
léta zkušeností z etablovaných firem.
K projektům však přistupujeme jinak.
Dbáme na jednoduchost a individuální
přístup ke každému klientovi, projektu,
objektu. Důležitá je pro nás dodávka

projektů od A po Z a to i s návazností na
další technologie nemovitosti. Zakládáme
si na funkčnosti a spokojenosti.
Vždy rádi uděláme krok navíc.
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Jakub působí v oblasti energetiky a
obnovitelných zdrojů více jak deste
let. Stál při startu a raketovém
rozvoji
prodeje
a
realizace
fotovoltaických
elektráren,
tepelných čerpadel a dalších
technologií v rezidenčním sektoru v
rámci společnosti ČEZ Prodej a
Tenaur.

Viktor nabyl cenné zkušenosti z
oblasti
energetiky
(zejména
obnovitelné) na zahraničních
univerzitách po celé Evropě.

Za sebou má také úspěšné
působení ve společnosti PRE, kde
rozvíjel
zejména
segment
decentralizace a vytápění.

Tyto
zkušenosti
následně
úspěšně zúročil v oblasti B2C
dodávky
technologií
pro
domácnosti ve společnosti ČEZ
Prodej, kde vedl produktový tým
a stál při několikanásobném
růstu tohoto odvětví.
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V čem
působíme?

1

Fotovoltaické
elektrárny,
tepelná
čerpadla,
klimatizace,
rekuperace, nabíjecí stanice a další. Tyto technologie dodáváme
komplexně a na klíč. Zařídíme potřebná povolení, projektovou
dokumentaci, kvalitní montáž i výplatu dotací. Ke každému
projektu přistupujeme individuálně a s nejvyšší precizností.
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přináší úsporu, pohodlí a
zároveň odlehčují naši
planetě.

Poradenství a konzultace
V oblasti obnovitelných zdrojů a moderních technologií pro
domácnosti, bytové domy nebo developerské projekty
poskytujeme poradenskou činnost a odbornou pomoc v rámci
všech našich projektů.

Zaměřujeme se na
technologie, které klientům

Realizace a dodávka technologií
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Koordinace a příprava projektů
Správná příprava a návaznost technologií v rámci developerských
projektů je pro úspěšný konečný výsledek nezbytná. V rámci
větších projektů efektivně zaštítíme koordinaci našich i ostatních
subdodavatelských prací.
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Naše technologie
1

Fotovoltaické elektrárny
Ať už se jedná o rodinný nebo bytový dům, developerský projekt nebo penzion s
restaurací. Ke všem projektů dodáváme špičkové technologie, administrujeme
povolení, zajistíme projekt a vyřešíme dotace. Používáme špičkové technologie
jako například GoodWe, Growatt, Pylontech a další.
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Tepelná čerpadla a klimatizace
Tepelná čerpadla se stávají neodmyslitelnou součástí nových, ale i rekonstruovaných objektů. Jejich
montáž si však vyžaduje vysokou úroveň zručnosti a preciznosti a také výběr kvalitní značky. Ve
svém portfoliu spolupracujeme s renomovanými výrobci jako je Viessmann, Mitsubishi, LG a další. V
rámci projektu zařídíme mimo jiné všechny revize a přechod na optimální distribuční tarif.
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Nabíjecí stanice a rekuperace
Součástí našeho portfolia jsou také realizace nabíjecích stanic nebo rekuperací. Obojí je zejména při
výstavbě nových objektů důležitá součást technologického celku vzhledem k budoucnosti. Tyto
technologie vybíráme a navrhujeme tak, aby přinesli co nejefektivnější provoz ve spojitosti s
fotovoltaickou elektrárnou. Kromě samotné realizace dokážeme zajistit také projektovou přípravu.
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Produkty a segment
Rodinné domy FVE do 10kWp s dotací
Produkty jsou vybrané pro rodinné domy do 10 kWp tzv. mikrozdroj. Produkty jsou
v ČR dotovány z programu Nová zelená úsporám do výše 205 tis. Kč
- FVE s akumulací do vody, standard dotace 50 – 70 tis. Kč
- FVE s akumulací do baterie, dotace 205 tis. Kč mass segment
- FVE s kombinací s TČ, dotace 140 tis. Kč
Uznatelné náklady 50% výdajů u zvýhodněných krajů 60%.

Elektromobilita do výše 2 nabíjecích bodů pro RD
Max. 2 Wallboxy do výše dotace 60 tis. Kč (30 tis. Kč/wallbox). Uznatelné náklady
50% u zvýhodněných krajů 60%.

Speciální sleva pro klienty
CENTROPOL
do výše

8 tis. Kč

dle velikosti FVE a kombinace.
Projekt elektro a TZB pro FVE, emobilitu, tepelné

čerpadlo, kombinační bonus
Dotace za projekt 5 tis. Kč, kombinační bonus např. FVE+wallbox + 10 tis. Kč
Dotace tepelné čerpadlo s ohřevem TV 100 tis. Kč pří výměně za el.kotel.
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