Kontakty:

info@masterconsulting.sk

0905 330734
0917 747818
Komplexný servis pri obnove bytových domov

ÚVOD
OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV
Revitalizácia / Rekonštrukcia / Zateplenie / Oprava porúch / Výmena starých častí za
nové (rozvody, okná a dvere, a iné)

KOMPLEXNÉ RIEŠENIE OBNOVY BYTOVÉHO DOMU







Kompletné zateplenie (obvodový plášť, strecha, suterén)
Výmena všetkých okien (bytové aj v spoločných priestoroch)
Vyregulovanie vykurovacej sústavy
Nastavenie prerušovaných režimov vykurovania
Zaizolovanie rozvodov

BYTOVÝ DOM PO OBNOVE
Objektívne hľadiská

 Predĺženie životnosti
bytového domu
(ochraňuje sa nosná konštrukcia
pred deštrukciou)

 Úspora nákladov na energie
(40 – 60 %)

 Zhodnotenie ceny bytov

Subjektívne hľadiská

 Zvýšenie tepelnej pohody
(v zime teplo – v lete chladno)

 Nové architektonické
stvárnenie budovy (estetika
bývania)

 Hygienické hľadisko
(odstránenie plesní )

VÝHODY SPOLUPRÁCE
 schôdza vlastníkov bytov, zápisnica a uznesenia (pomôžeme zorganizovať)
 financovanie obnovy bytového domu – ŠFRB, úvery, dotácie (posúdime
finančné možnosti)

 bezkonkurečne najnižšia úroková marža komerčného úveru
(spolupracujeme s viacerými bankovými inštitúciami)

 všetky potrebné povolenia a formality (vybavíme stavebné povolenie, iné)
 kritériá na výber projektanta, stavebného dozoru a realizačnej firmy
 cenové ponuky a výber najvýhodnejšej (zabezpečíme a VY SAMI si vyberiete)
 zmluvy o dielo
 iné služby podľa dohody

REFERENCIE A PRÍKLADY
Naše služby už využilo viac ako 35 bytových domov
prevažne v lokalite stredného Slovenska
rok

2007

2008

2009

2010

Počet bytových
domov

6

10

10

2
9-rozpracované

1. BD Radvanská 25 Banská Bystrica,
2. BD CKN 27-35 Banská Bystrica,
3. SVB 17 b.j. Pliešovce,
4. BD Francisciho 834 Tisovec,
5. SVB Pribinova 51 Zvolen,
6. SVB Br.Veselovcov 18-20 Zvolen,
7. Sebedínblokbyt, Sebedín-Bečov
8. BD NĽŠ 11-14, Banská Bystrica

65 b.j.,
36 b.j.,
17 b.j.,
18 b.j.,
36 b.j.,
12 b.j.,
6 b.j.
84 b.j.

panelová výstavba,
murovaná bytovka,
murovaná bytovka,
murovaná bytovka,
panelová výstavba,
murovaná bytovka,
murovaná bytovka,
panelová výstavba,

správca
správca
spoločenstvo
správca
spoločenstvo
spoločenstvo
spoločenstvo
správca

ZÁVER
Prečo je lepšie, keď mi niekto pomôže ???
... vieme kde začať ...
... vieme ako začať ...
... vieme aká je postupnosť ...
... vieme čo je treba urobiť pre dosiahnutie cieľa ...
ZAVOLAJTE alebo mailujte,
pripravíme Vám ponuku !

