
Ďalšie služby v oblasti 

dodávateľských činností: 

• inštalácie elektrických zariadení  

a technických zariadení budov, 

• rekonštrukcie technologických 

 zariadení,

• výstavba kotolní a zdrojov chladu,

• technológie dátových centier, 

• zdravotechnika a plynoinštalácia.

Inžiniering:

• projektová dokumentácia, 

• štúdie uskutočniteľnosti,

• projekty pre územné rozhodnutia a pre 

vydanie stavebného povolenia,

• realizačné projekty, 

• autorský a technický dozor,

• sledovanie, kontrola a technická 

podpora stavby až po vydanie 

kolaudačného rozhodnutia,

• poradenstvo a konzultačná činnosť  

pre investorov,

• komplexné funkčné skúšky všetkých 

technických zariadení v budovách, 

• kontrola kvality, 

• služby v oblasti bezpečnosti 

technických zariadení, 

• posudzovanie stavu technických 

zariadení,

• energetické audity, návrhy 

racionalizačných opatrení, 

• EPC projekty (financovanie investície 

z dosiahnutých úspor),

• environmentálne a energetické 

poradenstvo.

ENGIE Services poskytuje služby inštalácií technológií – inžinierske 
a dodávateľské činnosti v oblasti priemyselnej energetiky a technických 
zariadení budov. ENGIE Services má v spomínanej oblasti dlhoročné skúsenosti 
a desiatky referenčných projektov. Za navrhnuté riešenia a vyhotovenie 
komplexného a plne funkčného diela preberá úplnú záruku. 

Inštalácie technológií

Evakuačný rozhlas

Kamerový systém

Štruktúrovaná kabeláž a IT systémy

Vonkajšie prípojky, trafostanice, 
VN, NN rozvody

Poplachový systém narušeniaMeranie a regulácia

Kontrola a evidencia vstupu

Elektrická požiarna signalizácia

Elektroinštalácie 
(slaboprúdové a silnoprúdové inštalácie)

HVAC  - vykurovanie, chladenie, 
vetranie a klimatizácia



Referencie

Rozsah služieb:

• stavebné úpravy objektu Výcvikové 

stredisko JSRLP,

• inštalácia VRV systémov (chladiace 

systémy) a vzduchotechnických (VZT) 

jednotiek, prostredníctvom ktorých je vo 

výcvikovom stredisku možné upravovať 

kvalitu, teplotu a vlhkosť priestorového 

vzduchu,

• zabezpečenie prevetrávania a chladenia 

trenažérov prostredníctvom VZT 

systémov (podlahový prívod vzduchu),

• pravidelný servis zariadení, VRV 

systémov a VZT jednotiek.

Bratislava

Letové prevádzkové služby, š. p., Letisko Bratislava

Malacky

IKEA Industry 
Slovakia s.r.o.

Rozsah služieb:

• inštalácia systému merania 

a regulácie Schneider,

• vizualizácia existujúcej technológie 

odsávania drevného odpadu 

a štiepky,

• zabezpečenie sekvenčného 

spúšťania a vypínania technológie 

odsávania v automatickom režime,

• centrálny dohľad.

Rozsah služieb:

• dodávka technických zariadení: 

 • chladiaca veža DECSA s výkonom 

  3,8 MW,

 • skrutkový kompresor KAESER, 

  vodou chladený, výkon 3128 m3/h, 

  tlak 8 barov, 

 • sušička stlačeného vzduchu 

  KAESER, vodou chladená, tlak  

 7 barov.
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