NOVÝ KOTEL ZA ČTVRTINU NEBO PĚTINU CENY!!!
Topíte ve svém rodinném domě starým neekologickým kotlem na tuhá paliva?
Připravujete jeho výměnu a nutnou rekonstrukci topného systému?

Pomůžeme Vám čerpat

KOTLÍKOVÉ DOTACE
poskytované jednotlivými Kraji ČR a MŽP z prostředků OPŽP 2014 - 2020

na pořízení nového zdroje vytápění
Základní informace:
podpora je určena pouze pro rodinné domy převážně vytápěné kotlem na pevná paliva
podpora je určena pouze pro fyzické osoby na výměnu zdroje tepla, ale i na ostatní náklady související
s uvedením nového kotle do provozu, např. i na vyvložkování komínu apod.
výše podpory na jeden projekt je 75 - 80 % (podle typu pořizovaného zdroje a lokality realizace) ze způsobilých nákladů ve výši max. 127.500,- Kč. Vaše spoluúčast na výměnu zdroje tepla může být i pouhých 15 - 25 % nákladů
podpora se vztahuje pouze na výměnu za zdroje tepla specifikované v programovém dokumentu OPŽP
2014-2020, tj. na zdroje tepla, které splňují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady
2009/125/ES (EKODESIGN), kotle na pevná paliva (na biomasu nebo kombinované), kondenzační kotle na zemní plyn nebo tepelná čerpadla.

VYUŽIJTE JIŽ TEĎ JEDINEČNOU ŠANCI!
Důležité upozornění! Od roku 2022 nebudou moci být provozovány v ČR kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy. Domácnosti budou mít povinnost prokázat, že jejich kotel splňuje podmínky minimálně 3. emisní třídy podle ČSN EN 303-5. V případě nevyhovujícího stavu bude
majitel nemovitosti pokutován!
V rámci dřívějších dotačních programů jsme téměř 700 našich zákazníků zrealizovali zakázky
v objemu přes 60.000.000 Kč. Pokud chcete i Vy úspěšně zrealizovat svoji zakázku s využitím
nabízených dotací, obraťte se na nás.
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Servis, opravy a výměny plynových kotlů, topidel, bojlerů, sporáků
Montáž ekologických kotlů na biomasu a uhlí – zplynovací kotle s ručním přikládáním a automatické kotle
Montáž solárních zařízení pro ohřev teplé vody a přitápění
Dotace z programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM, KOTLÍKOVÁ DOTACE – solární systémy,
kotle na biomasu,TČ
Topenářské a instalatérské práce - elektroinstalace, vodoinstalace, kanalizace
Montáž centrálních vysavačů Elektrolux, AEG, BEAM
Projektové dokumentace – přípojky vody,plynu,kanalizace vč. všech vyjádření
Plynofikace a rekonstrukce plynových kotelen, objektů
Rekonstrukce koupelen vč. obkladů a dlažeb
Prodej úsporného LED osvětlení pro domácnosti, průmysl i veřejné osvětlení
Prodej instalačního materiálu a spotřebičů ve vlastní prodejně
Prodej propan-butanu v láhvích 2, 5, 10 kg
Sjednání levnějších dodávek zemního plynu a elektřiny

