
Dodávka a montáž tepelných zařízení 
pro průmysl a komunální sféru

Dodávka a montáž tepelných, plynových a chladicích zařízení 
pro všechny typy budov je, vedle projektování, jednou z hlavních 
činností společnosti Somatherm, spol. s r.o. Společnost má velké 
zkuše nosti s realizací:

- kotelen a předávacích stanic
- rozvodů tepla a plynů
- teplovodních a parních systémů
- teplovzdušného a sálavého vytápění
- alternativních zdrojů energie, zejména tepelných čerpadel

Kombinace realizační a projekční činnosti podstatně zvyšuje technickou úroveň a komplexnost dodávaného 
a montovaného zařízení. Velkým přínosem pro výsledné dílo jsou také zkušenosti, které odborníci společnosti načer-
pali při provozu a technickém dohledu nad vytápěcími zařízeními a zdroji tepla. 
Našim cílem je předat zařízení v nejvyšší kvalitě, proto se průběh dodávky a montáže řídí zavedenými normami. 
Naše společnost má certifi kován systém řízení jakosti podle ČSN EN ISO 9001 : 2001.

Dodávka a montáž zařízení dle projektu, 
vypracovaného naší projekční skupinou
V takovém případě naše společnost plně ručí za funkč-
nost celého systému.
Při jednání se zákazníkem jsou specifi kovány „technické 
podmínky díla“, ve kterých je určen rozsah díla a další 
parametry, defi nující budoucí zařízení. Po vypracování 
projektové dokumentace proběhne její odsouhlasení ze 
strany zákazníka a případné zapracování jeho dalších 
požadavků a připomínek.
Cílem našich odborníků je vždy navrhnout takové zaříze-
ní, jehož kvalita a spolehlivost bude plně odpovídat po-
řizovacím nákladům a specifi ckým požadavkům klienta. 
Vždy se snažíme o to, aby pořizovací náklady nebyly 
zatíženy ničím, co nebude při provozu účelně využito, 
ale na druhé straně, aby dílo bylo kompletní a jednotlivé 
jeho části vzájemně vyvážené.

Dodávka a montáž zařízení dle projektu, 
dodávaného zákazníkem
V takovém případě společnost po dohodě se zákazní-
kem detailně prověří projektovou dokumentaci, a na zá-
kladě vlastních zkušeností navrhne objednateli případné 
změny, které považuje za účelné, ať již z hlediska pořizo-
vacích a provozních nákladů či funkčnosti systému. 
Objednatel na základě konzultací a doporučení sám 
rozhodne, které z navržených změn bude následně 
realizovat.

Součástí díla je vždy uvedení do provozu, potřebné 
zkoušky a revize a zaučení obsluhy. 
Velký důraz klademe na předání veškeré související 
dokumentace a dokumentace skutečného provedení 
zákazníkovi, aby měl dokonalý přehled o realizovaném 
zařízení a jeho náklady na opravy, případné další bu-
doucí úpravy a rozšíření byly co nejnižší. Kromě toho 
je veškerá dokumentace náležitě uložena v archivu 
naší společnosti.
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