Technická řešení
stavebních opatření
Zdravé a bezpečné
vnitřní prostředí
Zařízení pro úsporu
energie domu
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Partneři:

Ing. Josef Kastner
• Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
• Energetický specialista - zpracování průkazu
energetické náročnosti

• Certifikovaný inspektor nemovitostí
• Znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny

a odhady, specializace oceňování nemovitostí

telefon: +420 731 707 296

Koupě domu = závažné
rozhodnutí

Online poptávka

Statické zajištění domu

e-mail: info@dumkoupim.cz

www.dumkoupim.cz/nezavazna-poptavka/

?

Informace a doporučení
pro prodej domu

Pavel Kulesa

Zateplení, stavební úpravy,
přístavby, nástavby

• Statické zajištění budov
• Průzkum staveb
Výrobce helikálních nerezových výztuží a mikropilot
pro opravy staticky poškozených staveb.

e-mail: statical@statical.cz
telefon: +420 475 208 222
Online poptávka
www.statical.eu/cs/poptavka/

info@dumkoupim.cz

tel.: +420 731 707 296

www.dumkoupim.cz

Ing. Josef Kastner a Pavel Kulesa
nabízí služby pro vaše nemovitosti
PRŮKAZ ENERGETICKÉ
NÁROČNOSTI BUDOVY
Průkazy energetické náročnosti
budov. Průkazy pro všechny typy
objektů.

INSPEKCE
NEMOPAS
Informace o předpokládaných
klíčových rizicích na konkrétní
nemovitosti zpracované metodikou
Nemopas.

STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ BUDOV
StatiCAL nabízí kompletní řešení
Vašeho problému, jako jediná firma
v tomto oboru. Stavební průzkum
a návrh strategie oprav provádí náš
designový tým ve spolupráci se
statiky.

Zateplení rodinných domů, výměna
výplní, výstavba rodinných domů
s velmi nízkou energetickou
náročností, výměna zdroje tepla,
instalace solárních systémů, instalace
nuceného větrání s rekuperací.

Služby pro vaše nemovitosti Ing. Josef Kastner

Rekuperace vám zajistí vysokou kvalitu vnitřního
ovzduší, nižší provozní náklady za topení a také
komfort.

FOTOVOLTAIKA PROJEKT A MONTÁŽ
Zpracování studie, návrhu, projektové
dokumentace a realizace fotovoltaické elektrárny.

PROJEKTY SANAČNÍCH OPATŘENÍ

Provádění sond konstrukcí,
ověřování staveb. Určování
statických vlastností konstrukcí.
Posuzování trhlin, průhybů a dalších
statický defektů staveb.

Posouzení příčin tvorby vlhkých map a plísní
včetně návrhu nápravných opatření.

tel.: +420 475 208 222 e-mail: statical@statical.cz

ZNALECKÉ POSUDKY
PŘI PŘEVODU NEMOVITOSTÍ,
PRO FINANČNÍ ÚŘAD
Znalecký posudek o ceně
nemovitosti pro daňové přiznání.

PASPORTY
STÁVAJÍCÍHO STAVU
Pasport stavby je obvykle vyžadován
v situaci, kdy k stávajícímu objektu
existuje pouze neúplná projektová
dokumentace nebo dokumentace
zcela chybí.

NÁVRH A INSTALACE REKUPERACE TEPLA

PRŮZKUM STAVEB

Služby statického zajištění Pavel Kulesa (StatiCAL)
NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

ZAJISTÍME PRO VÁS DALŠÍ
SLUŽBY V RÁMCI SÍTĚ NEMOPAS
A NAŠICH PARTNERŮ

TERMOVIZE + BLOWER DOOR TEST
Zjistěte, kudy z Vašeho domu uniká teplo.
Akreditované měření vzduchotěsnosti prostoru
metodou blower door.

OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ
Služby pro hodnocení, měření a správný návrh
v oblasti oslunění a osvětlení. Denní osvětlení
a umělé osvětlení.

AKUSTIKA
Služby pro hodnocení, měření a správný návrh
staveb v oblasti akustiky. Měření hluku, zvukové
izolace, doby dozvuku.

PROJEKTY PLOCHÝCH STŘECH
PROJEKTY NOVOSTAVEB
A STAVEBNÍCH ÚPRAV
RODINNÝCH DOMŮ
Koordinace projektů zaměřených na
úsporu energií a snížení provozních
nákladů.

tel.: +420 731 707 296 e-mail: info@dumkoupim.cz

www.dumkoupim.cz

Zpracování projektů nových i rekonstruovaných
střech. Vždy vycházíme z podrobného průzkumu
střechy.

PROJEKTY ZATEPLENÍ A REVITALIZACE
BYTOVÝCH A OBČANSKÝCH STAVEB
V rámci dokumentace je obvykle řešeno zateplení
obvodových stěn, zateplení a oprava střechy,
výměna výplní otvorů, řešení opravy lodžií či
balkónů, oprava hydroizolace spodní stavby atd.

