Efektívna Ekologická Energia pre Slovensko

POSLANIE
Teplo dodávame bezpečne, spoľahlivo, efektívne, ekologicky
a za férové ceny. Sústreďujeme sa na potreby našich zákazníkov
a poskytujeme im inovatívne produkty šité na mieru.
Podporujeme našich zamestnancov pri využívaní ich potenciálu
a ďalšom rozvíjaní ich schopností, poskytujeme im perspektívu
do budúcnosti. So zainteresovanými skupinami komunikujeme
otvorene, aktívne a korektne.

STEFE
Sme významný výrobca a dodávateľ tepla
a energetických služieb.
Na Slovensku pôsobíme od roku 1995. Ako skupina
STEFE fungujeme na princípe matka – dcéra. Naša
materská spoločnosť STEFE SK, a.s. sídli v Banskej
Bystrici. Dcérske spoločnosti prevádzkujú tepelné hospodárstva v trinástich slovenských mestách
a a energetické zdroje v ďalších ôsmich mestách. Teplom zásobujeme viac ako 200 tisíc ľudí na Slovensku.
Rozvíjame nové služby, podporujeme energetickú
efektívnosť a úspory energií.

Disponujeme silným ekonomickým zázemím a dlhoročnými skúsenosťami v oblasti správy a prevádzky
tepelných zariadení, tvorby a realizácie inovatívnych
riešení pre dodávku energií. Pri našej práci využívame
najmodernejšie technológie.
Rakúsky vlastník Energie Steiermark AG patrí k desiatim kapitálovo najsilnejším spoločnostiam v Rakúsku.

Centrálne zásobovanie teplom (CZT)?
Prevádzkujeme tepelné hospodárstva v mestách. Čo ponúkame?
Teplo a teplú úžitkovú vodu

24-hodinový dispečing

Energetický manažment

Kombinovanú výrobu tepla
a elektriny (KVET)

Prevádzku a údržbu
energetických zariadení

Energetické poradenstvo

Spoľahlivú a efektívnu
dodávku tepla

Havarijnú službu

Investičné inovatívne
projekty

Prečo STEFE?
Spoľahlivosť

Ekológia

Istota a bezpečnosť

O naše zariadenia sa staráme 24 hodín denne
s cieľom zabezpečiť vám vysokú kvalitu,
plynulosť a spoľahlivosť dodávky tepla. Naše
zariadenia neustále monitorujeme, čo pomáha
pri zamedzení vzniku porúch.

Naše zariadenia sú energeticky efektívne
a ekologicky šetrné a ich využívaním sa aj vy
podieľate na ochrane životného prostredia.
Ponúkame inovatívne služby pri využití obnoviteľných zdrojov energie. Dávame veľký dôraz
na ochranu životného prostredia.

Teplo vyrábame v bezpečnej vzdialenosti od
miesta spotreby a naši pracovníci za pomoci
moderných technológií dohliadajú nepretržite
na to, aby sa teplo dostalo bezpečne priamo
k vám. Prostredníctvom našich energetických
služieb vás dokážeme odbremeniť od zložitých
úloh a procesov spojených s prevádzkou vašich
energetických zariadení.

Hospodárnosť

Moderné technológie

Komunikácia

Financovaním celého systému centrálneho
vykurovania vás odbremeňujeme od vynakladania finančných prostriedkov na obstaranie,
údržbu rozvodov a energetických zariadení.

Sledujeme trendy v oblasti tepelného hospodárstva a modernizujeme naše zariadenia
v súlade s aktuálnymi poznatkami. Pri výrobe
a dodávke tepla ako aj pri poskytovaní našich
energetických služieb dbáme o to, aby spĺňali
prísne kritériá národnej aj európskej legislatívy spojenej s energetickou efektívnosťou
a ochranou životného prostredia.

Dôveru našich zákazníkov a partnerov prehlbujeme aktívnou komunikáciou a sme otvorení
všetkým podnetom, ktoré smerujú k zefektívneniu nami poskytovaných služieb.

Silný a stabilný partner
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Výroba a dodávka tepla

Efektívna energia

Ekologická energia

Transport tepla od tepelného zdroja do všetkých odberných miest v požadovanom čase, množstve a kvalite zabezpečujú potrubné rozvody. Ich tepelno-izolačné vlastnosti majú rozhodujúci vplyv na veľkosť
tepelných strát. STEFE využíva pri transporte tepla
dvojrúrové predizolované potrubia, ktoré zaručujú
minimálne straty a zvyšujú tým efektívnosť dodávky
tepla. Prostredníctvom komplexných energetických
služieb realizujeme opatrenia na podporu a zlepšenie
efektívnosti pri výrobe, dodávke a používaní energií.

Pri výrobe tepla využívame aj biomasu. Ekologické
teplo z biomasy dodávame v Rožňave, Revúcej, Veľkom Krtíši, Rimavskej Sobote a Banskej Bystrici.

24 - hodinový
dispečing
Naši zákazníci majú k dispozícii poruchovú linku, na
ktorú sa môžu obrátiť nonstop v prípade poruchy
v dodávke tepla alebo teplej úžitkovej vody.

Teplá voda aj v noci
je dostupnejšia vďaka
KOST
Našim zákazníkom montujeme kompaktné odovzdávacie stanice tepla KOST. Vďaka nim sa teplá voda pripravuje priamo v odbernom mieste a obyvatelia bytového domu si vedia flexibilne zvoliť a zadať teplotu
aj časy odberu teplej úžitkovej vody. KOST pravidelne
monitorujú a osobne kontrolujú odborní pracovníci
STEFE.

Generálny energetický partner pre mesto
Klientovi prostredníctvom odborného tímu pracovníkov poskytneme
komplexnú službu od prípravy projektu až po jeho realizáciu.
Inovatívne projekty, projekty modernizácií a rekonštrukcií, výstavby energetických zariadení,
vonkajších a vnútorných rozvodov tepla a teplej
úžitkovej vody.
Spolupráca so STEFE vám prinesie:

zvýšenie energetickej efektívnosti
spoľahlivého partnera aj pri vyjednávaní výhodnejší zmluvných podmienok pre vstupné energie
technické služby, energetické služby,
projekty energetickej efektívnosti
možnosť spolufinancovania alebo
využitia výhodnejšieho financovania
modernizácie zariadení, výstavby
nových zariadení

výhodnejšie ceny pri náhradných
dieloch, materiáloch, projektoch
zmluvného partnera pri realizácií
stavieb bytových domov, nebytových
priestorov
Využitie našich komplexných energetických služieb
vám zaručuje zvýšenie energetickej efektívnosti
a úsporu nákladov.

Energetické produkty
Technické služby
• Servis STEFE
• Havarijná služba
• Prevádzka energetických
zariadení

• Riadenie zmluvných vzťahov
vstupných energií
• Sprostredkovanie predaja
vstupných energií (biomasa,
plyn, voda, elektrina)

Energetické
partnerstvo
• Generálny energetický
partner pre mesto
• Energetický biznis partner

• Správa určených meradiel

• Rozpočítavanie nákladov na
teplo a tepú vodu

• Revízie

• Energetické poradenstvo

• Termovízia

• Dispečing

• Výstavba energetických
zariadení

• Správa energetických zariadení

Energetické služby
• Energetický audit budov
• Energetický audit na možnosť
dodávky využiteľného tepla

• Projekty pre developerov

• Technická správa budov

Projekty energetickej
efektívnosti
• Rekonštrukcia energetického
zariadenia
• Výmena okien a zateplenie

• Energetický manažment

• Inovačné investičné projekty

• Ročný elektronický monitoring
spotreby energií a opatrenia
na zlepšenie energetickej
efektívnosti

• Hydraulické vyregulovanie
systému ÚK a TÚV v budove,
vybavenie automatickou
reguláciou

• Správa bytových domov
• Obnova budov v zmysle
zákona o EFE

Sociálna zodpovednosť
a naše aktivity pre ľudí v mestách
Spokojnosť zákazníkov je pre nás veľmi dôležitá. Pri našich aktivitách a investíciách aktívne podporujeme mestá i jednotlivcov. Našim cieľom je byť spoľahlivým partnerom,
ktorý podporuje občanov miest v ktorých pôsobíme, zvyšovaním životného štandardu a kvality bývania.  Podporujeme šport, kultúru a vzdelávanie. V mestách budujeme
detské ihriská a športoviská.

Máte otázky k produktom a službám STEFE?
Napíšte nám, radi vám odpovieme na vaše otázky.

STEFE SK, a.s.,
Na Troskách 26
974 01 Banská Bystrica

STEFE Rimavská Sobota, s.r.o.
Gorkého 8/a,
979 01 Rimavská Sobota

STEFE Zvolen, s.r.o.
Unionka 54,
960 01 Zvolen

STEFE Rožňava, s.r.o
Páterova 8,
048 01 Rožňava

Tel: +421 48 3220 100
E-mail: stefe@stefe.sk

Tel: +421 47 5631 172
Dispečing: +421 918 733 781

Dispečing: +421 58 4880 488
		
+421 918 733 688

E-mail: rimavska.sobota@stefe.sk

Tel: +421 45 5248 600
Dispečing: +421 45 5248 611
		
+421 918 733 733
E-mail: zvolen@stefe.sk

STEFE Banská Bystrica, a.s.
Zvolenská cesta 1
974 05 Banská Bystrica

STEFE Martin, a.s.
Východná 14,
036 01 Martin

STEFE ECB, s.r.o.
Na Troskách 26,
974 01 Banská Bystrica

STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9,
050 01 Revúca

Tel: +421 48 3220 301
Dispečing: +421 48 3220 222
		
+421 918 733 666
E-mail: banska.bystrica@stefe.sk

Tel: +421 43 4010 400
Dispečing: +421 43 4010 420
		
+421 918 733 757
E-mail: martin@stefe.sk

Tel: +421 48 3220 100
Dispečing (IEC): +421 918 733 781

Tel: +421 58 4424 178
Dispečing: +421 58 4422 871
		
+421 918 733 695
E-mail: stefeths@stefe.sk

E-mail: stefe-ecb@stefe.sk

E-mail: roznava@stefe.sk

Staňte sa naším zákazníkom
Získajte výhody energetických produktov a tepla šitého na mieru.
Staňte sa súčasťou zeleného sveta STEFE.

www.stefe.sk

