
tedom.com

Zvažujete rozsáhlou rekonstrukci
vašeho energetického hospodářství
nebo výstavbu zcela nového zdroje elektřiny a tepla?
Připravíme studii, navrhneme vám úsporná opatření, vypracujeme projekt, 
dodáme technologie a celou zakázku i zrealizujeme. Vše od jednoho 
smluvního dodavatele navíc s možností fi nancování.

Dodávky
energetických 
projektů
na klíč
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Řešení TEDOM
Nechte nás navrhnout optimalizaci vašeho energetického provozu 
a zvyšte si úspory i výnos.

Projektová a inženýrská příprava
 Nabízíme odborné konzultace v rámci projektové 

přípravy zástaveb kogeneračních jednotek, kotlů 
a strojoven.

 Provádíme zastavovací a ověřovací studie. 
Poskytujeme autorský dozor.

 Vyprojektujeme celkovou zástavbu včetně 
strojní části. Projektujeme i vzduchotechniku 
a spalinové cesty.

 Vypracujeme potřebné podklady a dokumentaci 
(např. pro potřeby územního řízení a stavebního 
povolení).

Svařování a elektromontáže
 Máme zkušené a pravidelně školené odborníky 

s mnohaletou praxí.
 Nabízíme svařování ocelových a nerezových 

trubek v dílně nebo přímo na stavbách.
 Dodáváme rozdělovače resp. sběrače, rozvaděče.
 Provádíme instrumentace kabelů nízkého napětí.
 Provádíme instalaci a montáž fotovoltaických 

elektráren.

Stavebně montážní zakázky
 Formou generálních nebo dílčích dodávek 

vyměňujeme, upravujeme nebo doplňujeme 
a optimalizujeme technologie kotelen, 
bioplynových stanic či skládek.

 Provádíme rozsáhlé výměny nebo opravy 
kogenerační technologie.

 Dodáváme i kontejnerová zařízení pro čištění 
plynu a zvyšování jeho tlaku v dolech, 
bioplynových stanicích a na skládkách.

 Realizujeme kompletní dodávku fotovoltaických 
zdrojů a to včetně baterií. V případě potřeby 
zajistíme veškerá povolení a vyřídíme dotaci.

Financování TEDOM
Zákazníkům, kteří nemají dostatečné finanční prostředky, nabízíme možnosti financování přímo od 
Tedomu, a to formou leasingu nebo odložených splátek. Další variantou je pak pronájem technologie 
nebo platba pouze za odebrané energie.

Měření a regulace
 Pro rekonstrukce i novostavby poskytujeme 

odborné konzultace z oblasti měření a regulace.
 Připravíme realizační projektovou dokumentaci 

a projekty skutečného provedení. Vypracujeme 
potřebné podklady a dokumentaci.

 Provádíme i instalaci a údržbu čidel CO2.

Proč spolupracovat s námi

Naší specializací je výstavba 
energetických zdrojů.

V Tedomu máme s realizací rozsáhlých energetických staveb mnohaleté zkušenosti.
A to nejenom z České republiky, ale i ze zahraničí. Zaštiťovali jsme stavby v rozsahu
desítek i stovek milionů korun – od projekční fáze, přes výstavbu, až po měření
a optimalizaci. Instalované technologii samozřejmě poskytujeme i následný servis.


