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Na úvod...
Spoločnosť TALUX, s.r.o. je organizáciou so zameraním na komplexné vyhotovenie
stavebných a technologických zákaziek (voda, kúrenie, plyn, plynové a tlakové
zariadenia, MaR, VZT), od prípravy a zabezpečenia projektovej dokumentácie cez
realizáciu stavebno-technických prác, až po vypracovanie finálnej dokumentácie
slúžiacej k odovzdaniu (kolaudácii) stavebných celkov.
V rámci činnosti zabezpečujeme stály servis pre zmluvných partnerov v oblasti TZB
(voda, kúrenie, plyn, plynové a tlakové zariadenia, klimatizácia, elektroinštalácia,
MaR, VZT) skúsenými a odborne vyškolenými pracovníkmi s oprávnením vykonávať
takúto činnosť od renomovaných spoločností ako VIESSMANN, WEISHAUPT,
BUDERUS, DAKON, REGIN, HERZ, LG, NIKO...
TALUX, s.r.o., aplikuje systém manažérstva kvality vzťahujúci sa na normu STN EN
ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008) a vyhovuje úplným požiadavkám na kvalitu zvárania
podľa normy ISO 3834-2:2005 (STN EN ISO 3834-2:2006).

Projekčná realizácia
Technologická realizácia
Stavebná realizácia
Servisná činnosť

Projekčná realizácia
Predmetom projekčnej činnosti je vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie technologických zariadení, ktoré sú realizované ako samostatné zákazky alebo
v úzkej súčinnosti s technologickou a stavebnou realizáciou spoločnosti TALUX.
Projekcia vyhotovuje projektovú dokumentáciu objektov technickej vybavenosti
ako napr. regulačných a výmenníkových staníc, kotolní, rozvodov tepla, občianskej
vybavenosti, administratívnych ako aj priemyselných objektov. Realizuje návrhy
rekonštrukcií tepelných sústav, či konzultácie a technické poradenstvo v oblasti
vykurovacej techniky.

Technické zariadenia budov /TZB/
Ústredné kúrenie /ÚK/
Plynoinštalácia
Zdravotechnika /ZTI/
Meranie a regulácia /MaR/
Vzduchotechnika /VZT/
Klimatizácia a chladenie
Elektroinštalácia

Technologická realizácia
Spoločnosť TALUX, s.r.o. poskytuje komplexné služby od poradenskej činnosti, cez
projektovú dokumentáciu technologických zariadení, výrobu, montáž, uvedenie do
prevádzky, až po profesionálny záručný a pozáručný servis.
Pre objekty občianskej vybavenosti, administratívne aj priemyselné objekty v rámci
technologickej realizácie zabezpečuje dodávku, montáž a inštalácie:

Plynových rozvodov
Ústredného kúrenia
Podlahového vykurovania
Kotolní a výmenníkových staníc
Tepelných čerpadiel a kolektorov
Merania a regulácie technológií ÚK, TÚV, kotolní,
výmenníkových staníc a priemyselných celkov
Hydraulické vyregulovanie systémov - termostatizácia
Vodoinštalačných rozvodov
Vzduchotechnických celkov
a klimatizačných jednotiek
Elektrických rozvodov a osvetlenia

Stavebná realizácia
Stavebná činnosť spoločnosti TALUX, s.r.o. zabezpečuje realizáciu stavebných
celkov priemyselnej, bytovej, občianskej výstavby alebo pôsobí ako subdodávateľ
jednotlivých stavebných prác, konštrukčných prvkov, či služieb.
Spolupracujeme len s renomovanými dodávateľmi a subdodávateľmi a overenými
odborníkmi s dlhoročnými skúsenosťami, ktorí sú zárukou profesionálnej a odborne
vykonanej práce.

Príprava výroby a realizácia stavebných celkov
Inžinierske a priemyselné stavby
Bytová a občianska výstavba
Budovanie inžinierskych sietí
Výroba oceľových konštrukcií
Zváračské a zámočnícke práce
Demolačné a búracie práce
Lešenárske práce

Servisná činnosť
Na základe skúseností v realizácii technologických zákaziek a poskytovania čo
najkomplexnejších služieb, TALUX, s.r.o. vykonáva odborné prehliadky a skúšky,
zabezpečuje záručný a pozáručný servis, opravy, údržbu a revízie jednotlivých
technologických systémov, meracej a regulačnej techniky, kotlov a horákov
od výrobcov:
Chladenie:

, DAIKINE, SINCLAIR

Kotly:

, BUDERUS, DAKON, RAPIDO, VIADRUS, JUNKERS

Horáky:

, APH, PHD, BENTONE

MaR/RS:

,

Technológie:

, GABOTHERM, REHAU, GEBERIT

, HONEYWELL, SIEMENS

Činnosť realizujú skúsení a odborne vyškolení pracovníci našej spoločnosti.
Disponujú oprávneniami a certifikátmi od výrobcov, ktoré garantujú ich spôsobilosť
vykonávať odbornú manipuláciu s jednotlivými zariadeniami.

Servisná činnosť
Kompletný servis technických zariadení
Servis kotlov a horákov
uvedenie do prevádzky a periodické prehliadky
kontrola / oprava spaľovacieho priestoru
mechanické a chemické čistenie kotlov
kontrola plynovej rady a nastavenie
zabezpečovacích prvkov
kontrola a nastavenie havarijných prvkov
a optimalizácia spaľovacích procesov
vystavenie protokolu o odbornej prehliadke a skúške
Servis technologických rozvodov
voda - kúrenie - plyn - chlad
rekonštrukcie a opravy kotolní, výmenníkových staníc...
Servis merania a regulácie /MaR/
výroba a oprava elektrorozvádzačov
softwarové a hardwarové práce
doregulovanie systému kúrenia
/hospodárna prevádzka/

Servisná činnosť
Kompletný servis technických zariadení
Odborné prehliadky a skúšky
(REVÍZNE SPRÁVY PODĽA VYHLÁŠKY Č.508/2009 A Č.25/1984)

plynových, tlakových, klimatizačných
elektrických a zdvíhacích zariadení
celkové revízie kotolní a výmenníkových staníc
Servis VZT a chladenia
výroba vzduchotechniky, vykurovacích, vetracích
a klimatizačných zariadení
montáž, servis a opravy vzduchotechnických
zariadení
Prevádzkovanie kotolní
a výmenníkových staníc s obsluhou
monitorovanie prevádzkových stavov
telefónnym a www prenosom

Servisné stredisko TALUX
Regionálne stredisko náhradných dielov
pre vykurovacie systémy
Servisné stredisko TALUX je zriadené pre účely zásobovania servisných technikov
značkovými náhradnými dielmi výrobcu Bosch a jeho značiek vykurovacej techniky
Buderus a Dakon. Okrem širokej škály dielov, ktoré sú skladom, zabezpečuje aj
expresné dodávky špeciálnych dielov do 24 hodín na sklad a následne pre priamy
predaj vo vlastnej predajni alebo s možnosťou expedície kuriérom po celej SR.
Ponúka tiež služby kompletného reklamačného procesu pre tieto značky ako aj
čiastočnú technickú podporu.

predaj náhradných dielov pre vykurovacie a klimatizačné
systémy servisným firmám na záručné aj pozáručné opravy
osobný odber na predajni
zásielkový obchod a reklamácie v rámci celého Slovenska
kompletný reklamačný proces pre zastúpené značky
príjem reklamovaných náhradných dielov
výdaj náhradných dielov pre záručné opravy
kompletné zabezpečenie administratívy reklamačného procesu
zvoz aj dovoz náhradných dielov pri reklamácií zadarmo
množstvo náhradných dielov pre vykurovacie
a klimatizačné systémy skladom
technické poradenstvo

Komplexná správa budov
Správa bytového a nebytového fondu
Spoločnosť TALUX, s.r.o. na základe požiadaviek trhu rozširovala svoju činnosť
v jednotlivých segmentoch, až sa vyprofilovala na spoločnosť, ktorá v súčasnosti
zamestnáva 50 kmeňových zamestnancov.
Vzhľadom k ďalším požiadavkám v oblasti komplexného poskytovania služieb,
boli zákazníkom ponúknuté služby v oblasti správy nehnuteľností nebytového
a bytového fondu (MPM SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.).
Dobrá filozofia spoločnosti je jeden z aspektov, ktorý spoločnosť charakterizuje
na trhu a má úzku spätosť so spokojnosťou zákazníka. Filozofiou TALUX, s.r.o.
sa stali požiadavky trhu, s ktorými sa dennodenne stretáva -

Operatívnosť
Komplexnosť riešení
Profesionalita

Komplexná správa budov
Správa bytového a nebytového fondu
Všeobecnou úlohou správcu je vykonávať každodennú správu nehnuteľnosti,
čo predstavuje širokú škálu požiadaviek a úloh. Úlohy správcu a jeho zodpovednosti
môžu závisieť od rôznej úrovne služieb, ktoré si zákazník objedná, požaduje
a očakáva na základe uzavretej zmluvy o správe, alebo mandátnej zmluvy.
Do povinností a zodpovedností správcu je možné zahrnúť zabezpečenie bezchybného
fungovania kúrenia, dodávky teplej a studenej vody, plynu, elektriny, výmeny vzduchu,
či zabezpečenie servisu výťahov.
Veľmi dôležitou úlohou profesionálneho správcu je viesť presné záznamy
o nehnuteľnosti - jej pasport, pripravovať správy alebo informácie požadované
vlastníkmi. To predstavuje vedenie presných záznamov za každú nehnuteľnosť.
Ako správca včas zabezpečíme vykonanie nielen nutných opráv, ale aj preventívne
prehliadky a údržbu tak, aby sa v prvom rade predišlo výskytu havárií.

Komplexná správa budov
Správa bytového a nebytového fondu
V rámci týchto činností vykonávame:
opravy a údržbu spoločných častí, zariadení
a príslušenstva spravovanej nehnuteľnosti
24 hodinovú havarijnú službu (dispečing)
montáž, odpis a výmenu vodomerov
vedenie ekonomickej agendy (predpisovanie záloh,
evidenciu a kontrolu správnosti úhrad, došlých faktúr...)
platby za teplo a teplú úžitkovú vodu
ročné vyúčtovanie záloh za služby spojené
s užívaním bytov
vedenie a vypracovanie správy o hospodárení
s finančnými prostriedkami Fondu opráv a údržby

Komplexná správa budov
Správa bytového a nebytového fondu
revízie výťahov, elektrických a plynových rozvodov
a zariadení, požiarnych hydrantov podľa platných noriem,
s následným odstraňovaním zistených závad
vypracovanie individuálneho ročného plánu opráv
a údržby nehnuteľnosti podľa požiadaviek vlastníkov
odstránenie závad a opravy pri dodávke tepla a teplej
úžitkovej vody do bytov vlastníkov
Pre riadenie prevádzkových postupov a reporting
pre zákazníka využívame špecializovaný počítačový
program DOMUS.

Ďalej zabezpečujeme:
opravy v bytoch na požiadanie (vodoinštalačné
práce, opravy ÚK, elektroinštalácie
a plynových zariadení...)
upratovanie spoločných priestorov
opravy zatekajúcich striech

Komplexná správa budov
Správa bytového a nebytového fondu
...tiež zabezpečujeme:
realizáciu komplexnej obnovy nehnuteľnosti
poistenie nehnuteľnosti
obsluhu a kontrolu technických zariadení
vykonávanie príslušných revízií a skúšok
preventívne prehliadky a servisné zásahy
vedenie potrebnej technickej dokumentácie
montáž, opravy a údržbu vzduchotechniky a klimatizácie
odborné prehliadky, skúšky a servis technických
zariadení kotolní a výmenníkových staníc
deratizáciu, dezinsekciu a dezinfekciu

Central dispečing
24 hodinový dispečing
Pre získanie aktuálneho stavu a riadenie operatívnych zásahov sme zriadili
nepretržitý 24 hodinový dispečing pre výhradné technické zariadenia zmluvných
partnerov.
Hlavnou úlohou dispečingu je zabezpečiť plynulú dodávku ÚK a TÚV
s čo najhospodárnejším prevádzkovaním jednotlivých zdrojov. S prihliadnutím
na technickú vybavenosť je 45% zdrojov ovládaných diaľkovo z dispečingu
a zostávajúca časť zdrojov je obsluhovaná pochôdzkovým systémom, ktorý
je dočasnou náhradou kontinuálneho prenosu dát zabezpečujúceho kontrolu
kvality dodávky ÚK a TÚV zo zdrojov.
Každý zákazník, ktorého nehnuteľnosť spravujeme, je pre nás dôležitý. Rozsah
služieb zabezpečujeme tak, ako bol zmluvne dohodnutý - v požadovanom
rozsahu, kvalite a termínoch.
V záujme komfortnejšej komunikácie sme vytvorili nové stredisko Call Centrum,
pre nahlasovanie akýchkoľvek porúch a havárií. Naši vyškolení operátori
sú tak k dispozícii 24 hodín denne.

Bytový komplex Hliny 8, Žilina
Správa 141 bytov, 12 nebytových priestorov a 113 parkovacích miest, monitorovanie a obsluha
výmenníkových staníc, pravidelné prehliadky a revízie technických zariadení výmenníkových staníc.

Bytový komplex KASTOR, Žilina
Správa 206 bytov a 47 garáží, monitorovanie a obsluha výmenníkovej stanice, pravidelné
prehliadky a revízie technických zariadení výmenníkovej stanice.

Bytový dom Nitrianska, Žilina
Správa 23 bytov, 2 nebytových priestorov a 8 vonkajších parkovacích státí, monitorovanie a obsluha
výmenníkovej stanice, pravidelné prehliadky a revízie technických zariadení výmenníkovej stanice.

Polyfunkčný komplex EUROPALACE, Žilina
Správa 129 bytov, 65 nebytových priestorov a 292 garáží.

Bytový dom Lesopark, Žilina
Správa 79 bytov, 3 nebytových priestorov a 90 garážových státí, monitorovanie a obsluha
výmenníkovej stanice, pravidelné prehliadky a revízie technických zariadení výmenníkovej stanice.

Bytový dom Rezidencia Kamence, Vyšné Kamence
Správa 42 bytov a 1 nebytového priestoru, pravidelné prehliadky a revízie technických zariadení.

Bytový dom, ul. Janka Kráľa, Žilina
Správa 71 bytov, 3 nebytových priestorov, 29 garáží, monitorovanie a obsluha výmenníkových
staníc, pravidelné prehliadky a revízie technických zariadení výmenníkových staníc.

Bytový dom ul. Na Priekope, Žilina
Správa 10 bytov a 3 nebytových priestorov, monitorovanie a revízie plynovej kotolne.

Obytný súbor ul. Hlboká cesta, Žilina
Správa 43 bytov, 24 nebytových priestorov, 25 garáží a 26 garážových státí v garážovom dome,
pravidelné prehliadky a revízie technických zariadení.

Upratovacie a čistiace služby
Spoločnosť TALUX, s.r.o. sa tiež zaoberá poskytovaním komplexných upratovacích
a čistiacich služieb ako pre firmy, tak aj pre súkromné osoby.
Zabezpečíme upratovacie práce všetkého druhu v administratívnych budovách,
výrobných a skladových priestoroch, priemyselných halách, polyfunkčných
a bytových objektoch, školských zariadeniach... Odbremeníme vás od uzatvárania
pracovných zmlúv na upratovanie, zabezpečovania pracovných síl pri čerpaní
dovoleniek alebo pri práceneschopnosti, ako aj od vedenia evidencie skladových
zásob čistiacich prostriedkov, zabezpečovania pracovných odevov, nástrojov
a ďalších náležitostí.
Našou prioritou je poskytovať kvalitné služby za prijateľné ceny, čo je možné docieliť
iba s kvalifikovaným a spoľahlivým personálom. Pracujeme so starostlivo vybranými,
skúsenými a preverenými pracovníkmi, ktorí pravidelne prechádzajú školením
o bezpečnosti práce a pri svojej práci využívajú najmodernejšie čistiace technológie
a postupy.
Pri vykonávaní týchto činností sa snažíme znížiť vplyv škodlivých látok na životné
prostredie a zdravie ľudí, preto pri osvedčených metódach čistenia používame
ekologicky šetrné produkty, ktoré minimálne zaťažujú prírodu.

Upratovacie a čistiace služby
Všetky služby realizujeme pomocou moderných technológií upratovania, s využitím
najmodernejších pomôcok a techniky špecifickej pre oblasť upratovacích a čistiacich
prác (upratovacie vozíky s mopovým systémom, vysávače, profesionálne čistiace
stroje a zariadenia...)
Pre každého klienta vytvárame individuálnu ponuku, ktorá plne uspokojí všetky jeho
štandardné i špeciálne požiadavky. Spokojnosť zákazníkov je u nás na prvom mieste,
preto kladieme veľký dôraz na flexibilnosť, kvalitu, výkon a v neposlednom rade
na maximálnu diskrétnosť. Neustálym zvyšovaním systému akosti tak zlepšujeme
efektívnosť všetkých činností.

Upratovacie a čistiace služby
Čistenie technologických zariadení
Čistenie vzduchotechniky a chladiacich zariadení
Čistenie priestorov s komplikovaným prístupom
a miest so zvýšeným rizikom úrazu
Kosenie a údržba zelene
Letná a zimná údržba komunikácií
Ručné umývanie, tepovanie a čistenie vozidiel
Požičovňa strojov a náradia

Upratovacie a čistiace služby
Predkolaudačné upratovanie
Po maliarskych, stavebných a rekonštrukčných prácach, upratovanie novostavieb,
rekonštruovaných budov, obchodných a priemyselných komplexov, výrobných hál,
administratívnych budov...

Pravidelné upratovanie
Administratívnych priestorov, školských zariadení, bytových, obchodných
a priemyselných komplexov, polyfunkčných objektov...

Upratovanie bytov a kancelárií
štandardné, pravidelné, generálne jednorazové

Čistenie priemyselných objektov
Ak si potrebujete požičať tepovač kobercov a sedačiek, priemyselný vysávač
na mokro - suché vysávanie, alebo odvlhčovač vzduchu, obráťte sa na nás.
Naším cieľom je zabezpečiť služby, ktoré vám ušetria čas, zbavia vás záväzkov
pri zabezpečovaní upratovania vo vašej firme, čím skvalitníme a spríjemníme
váš každodenný život.

Upratovacie a čistiace služby
Čistenie priestorov s komplikovaným prístupom
a miest so zvýšeným rizikom úrazu
Výškové čistiace práce vykonávame za použitia horolezeckej techniky či pracovných
plošín. Táto technológia nahrádza použitie lešení, ktoré sú pre zákazníka finančne
náročnejšie. Práce sú prevádzané vyškolenými pracovníkmi s horolezeckým
oprávnením a praxou. Podobne ako výškové práce, aj všetky hĺbkové práce sú
vykonávané odborne vyškolenými pracovníkmi pomocou potápačského vybavenia.

Čistenie priemyselných objektov
Umývanie okien a presklených častí výškových budov
Čistenie fasád
Čistenie svetelných reklám
Čistenie svietidiel, podhľadov a konštrukcií
Čistenie technologických zariadení
Čistenie studní a vodných nádrží
Odbahňovanie

Bytový dom Lesopark, Žilina
Pravidelné upratovanie spoločných priestorov.

Obytný komplex Arboreum, Žilina - Vlčince
Pravidelné upratovanie spoločných priestorov.

Obytný komplex 3Star, Žilina - Bôrik
Pravidelné upratovanie spoločných priestorov.

Obytný komplex Kastor, Žilina - Vlčince
Pravidelné upratovanie spoločných priestorov.

Polyfunkčný objekt ul. Bernoláka, Žilina
Pravidelné upratovanie spoločných priestorov.

Polyfunkčný objekt ul. Komenského, Žilina
Pravidelné upratovanie spoločných priestorov.

KIA, Teplička nad Váhom
Čistenie vodného zdroja.

KABLO, Bratislava
Kontrola a čistenie sila.

Termálne kúpalisko, Kremnica
Čistenie, likvidácia a úprava rúrových rozvodov.

...a prečo TALUX ?
Pretože zákazník získa:
Pravidelnú preventívnu kontrolu technických zariadení
a tým bezpečnú a ekonomickú prevádzku
Štandard v údržbe, ktorý je súčasťou image nehnuteľnosti
Spoľahlivosť pri riadení údržby nehnuteľnosti
Jedného partnera pre všetky technické zariadenia
Stále mesačné platby, ktoré umožnia optimálne plánovanie
v budúcom období
Zníženie nákladov na prevádzku nehnuteľnosti vykonávanú
vlastnými pracovníkmi

Predpoklad úspechu je komunikácia...
Naši zamestnanci s vami dohodnú rozsah správy a časový harmonogram
Vysvetlia vám ako pracujeme a poskytnú informácie o podobných
spravovaných objektoch
Akceptujú reálne zmeny a požiadavky, ktoré vedú k vašej spokojnosti

...preto nás neváhajte kontaktovať...
TALUX, s.r.o., Bratislavská 613/16, 010 01 Žilina
tel.: +421 41 564 0701, e-mail: talux@talux.sk, http://www.talux.sk

