Stavební bytové družstvo Šumperk, Jesenická 1322/20, 787 01 Šumperk

V Šumperku dne 27.10.2013

Vážení předsedové samospráv a zástupci domů ve správě SBD Šumperk,

v letošním roce zahájilo Stavební bytové družstvo Šumperk rozsáhlou akci
chemického čištění topných soustav v objektech bytových domů, které má ve svém
vlastnictví, spoluvlastnictví a správě. Tento projekt je realizován firmou DK CHEMO, s.r.o. a
je podporován Svazem českých a moravských bytových družstev Praha s cílem snížit
energetickou náročnost budov a zvýšit výhřevnost rozvodů a otopných těles.

Z tohoto důvodu byla na pořad jednání Aktivu předsedů samospráv a zástupců domů
ve správě SBD Šumperk dne 16.10.2013 zařazena prezentace firmy DK CHEMO, s.r.o., která
měla za úkol seznámit přítomné s významem chemického čištění topných soustav bytových
domů, se způsobem jeho provádění a s praktickými poznatky z realizovaných projektů, mezi
něž se řadí také dva bytové domy ve správě SBD Šumperk.

Na základě pozitivních reakcí uživatelů bytů na výsledky chemického čištění rozvodů
tepla doporučuje představenstvo družstva projednat tuto záležitost na nadcházejících
schůzích samospráv a shromážděních společenství vlastníků (SSV).
V případě požadavku na provedení chemického čištění topného systému v domě
doručte, prosím, objednávku na níže uvedeném formuláři ihned po projednání na sekretariát
SBD Šumperk.

S pozdravem
Ing. Jaromír Sojka, Ph.D. v. r.
předseda představenstva

IČO: 00 05 34 65
Zápis v obch.rejstříku Krajského soudu v Ostravě oddíl Dr XXII, vložka 44

Stavební bytové družstvo Šumperk, Jesenická 1322/20, 787 01 Šumperk
Význam chemického čištění topných soustav :
odstraňuje nánosy vodního kamene, usazenin, biologických úsad a důlkové koroze
zvyšuje účinnost soustavy (tepelný výkon)
zamezuje ucpávání termoregulačních ventilů a dalších prvků topné soustavy vlivem
působení koroze a mechanických nánosů
zamezuje korozi
přináší okamžité úspory energií (teplo, plyn, elektřina)
přináší roční úspory 15-30% nákladů na teplo dle soustavy a typu zařízení
prodlužuje životnost soustav, čímž oddaluje investice do nových zařízení, jejichž
pořízení je výrazně dražší
nenarušuje provozní řád objektů, neboť čištění lze provádět za provozu soustavy a
v místě instalace čištěných zařízení

___________________________________________________________________________

ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA
chemického čištění topného systému v domě
(Vyplněnou objednávku, prosím, doručte ihned po projednání na sekretariát družstva.)
___________________________________________________________________________

Samospráva (SVJ) :
(adresa domu)

………….…………………………………………….

Schváleno členskou schůzí
(SSV) dne :
………….…………………………………………....

Předseda samosprávy
(SVJ) :

………….………………………………...…………..
(jméno a příjmení)

….……………………………………………………
(podpis)

