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Zaoberáme sa projekčnou činnosťou v oblasti stavebníctva. Našim nosným programom je individuálna bytová výstavba.
V rámci našich činností Vám ponúkame vyhotovenie projektovej dokumentácie v nasledovných oblastiach:

ARCHITEKTÚRA

- osadenie katalógových projektov na pozemok
- architektonické a stavebnotechnické riešenie budov
- novostavby rodinných domov
- stavebné úpravy, rekonštrukcie, nadstavby jestvujúcich rodinných domov
- polyfunkčné objekty
- rekonštrukcie miestnych komunikácií

TEPLOTECHNICKÝ POSUDOK

- Normové hodnotenie:
- Projektové hodnotenie:
- Projektové hodnotenie:

VYKUROVANIE

- lokálne zdroje
- plynové radiátory
- teplovzdušné rozvody krbu, rekuperácia
- solárne tepelné systémy, panely / trubice
- kotolne
- plynové kotle, stacionárne / závesné / kaskády
- kotle na drevo / biomasu
- konvenčné radiátorové systémy
- sálavé podlahové kúrenie
- kombinované systémy

PLYNOINŠTALÁCIA

- zemný plyn, propán-bután
- domový plynovod, priemyselný plynovod
- kotolne, sušičky obilnín, regulačné stanice a plynomerne
- vykurovanie výrobných hál infražiaričmi alebo teplovzdušnými agregátmi
- osadenie propánových zásobníkov FLAGA Progas
- STL, NTL, oceľ, plast

ZDRAVOTECHNIKA

- domový vodovod jednotný / delený
- požiarny vodovod suchý /mokrý
- splašková kanalizácia sivá / čierna
- dažďová kanalizácia ...vsakovanie / akumulácia / redistribúcia
- odvodnenie spevnených plôch a parkovísk, odlučovače ropných látok
- osadenie malých domových biologických ČOV, lapače tukov

PRÍPOJKY ZTI

- vodovodná prípojka z verejnej siete
- vodovodná prípojka z vlastného zdroja - studne
- kanalizačná prípojka do verejnej siete
- kanalizačná prípojka do vlastného zberača – žumpy

Energetická certifikácia budov ( pripravované k 1.7.2011 )
Teplotechnické posúdenie konštrukcií
Teploenergetické posúdenie budovy

Na požiadanie zabezpečíme ostatné profesie nutné pre komplexné riešenie budovy: Statika, Elektroinštalácia, Protipožiarna ochrana

Vo všetkých uvedených oblastiach ponúkame možnosť vyhotovenia projektovej dokumentácie v rozsahu:
DJS
DOS
DSP
RP
DSV

- dokumentácia jestvujúceho stavu
- dokumentácia k ohláseniu stavby
- dokumentácia pre stavebné povolenie
- realizačný projekt
- dokumentácia skutočného vyhotovenia

- základná dokumentácia zadania pre ďalšie spracovanie
- jednoduché a drobné stavby k stavebnému konaniu
- stavby na bývanie alebo podnikanie k stavebnému konaniu
- pri požiadavke na špecifické alebo detailné riešenia
- ukončené stavby ku kolaudačnému konaniu

V prípade záujmu ponúkame k nami vyhotoveným projektom možnosť inžinieringu, t.j.:
- postúpenie dokumentácií jednotlivých profesií k posúdeniu príslušnej organizácie spravujúcej dané rozvody.
- postúpenie k Osvedčeniu PD vyhradených technických zariadení na Technickú inšpekciu.
- postúpenie PD k vyjadreniu o križovaní alebo súbehu organizáciám spravujúcich podzemné vedenia.
- ... až postúpenie k stavebnému konaniu.

