
Váš partner v oblasti energetiky a služeb



Stavební činnost
Naše firma realizuje bytové, občanské i průmyslové 
stavby. Zabýváme se rekonstrukcemi, údržbou 
i stavebními pracemi menšího rozsahu. Náš tým je 
připraven zajistit realizaci kvalitního díla, které na 
100% odpovídá představě investora.

Inženýrské sítě
Důvěřujte profesionálům! Již řadu let se věnujeme 
výstavbě vodovodů, kanalizací, plynovodů. Dále 
nabízíme čištění, revize a opravy kanalizace, nakládání 
s odpady, topenářské, vodoinstalatérské práce, 
monitoring odpadních vod, odvodňovací systémy 
apod.

Zámečnické a montážní práce
Nabízíme kompletní služby zámečnických prací od 
konzultace, návrhu a vypracování cenové nabídky, 
až po uskutečnění zakázky a dopravy na místo určení. 
Zvládneme různé zámečnické práce.

Půjčovna profesionálního nářadí
Pronajímáme pouze profesionální nářadí pro 
domácnosti i firmy. Najdete u nás nářadí a zařízení pro 
všechny druhy stavebních prací, zahradních projektů 
a také pro veškeré domácí práce. Samozřejmostí 
je možnost dokoupení spotřebního materiálu 
a ochranných pomůcek.
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SV servisní s.r.o., tradice a inovace 
pro Vaši domácnost i podnikání

Ať už se rozhodujete pro služby v energetice, stavební, 
montážní či zámečnické práce, SV servisní je tu pro 
Vás více jak 20 let. Zakládáme si na tradici a neustále 
se rozvíjíme tak, abychom Vám mohli nabídnout 
komplexní služby. Jako dceřiná společnost Hanáckých 
železáren a péroven si zakládáme na profesionálním 
přístupu pro všechny klienty.

Každý zákazník je pro nás na prvním místě. Cílem naší 
společnosti je, a vždy bude, maximálním způsobem 
vyhovět Vašim potřebám. Ale nejenom to – chceme jít 
dál a překonat všechna Vaše očekávání. S SV servisní 
nebudete nikdy pozadu.

Poskytujeme komplexní služby v oblasti:

Energetické služby
Zajišťujeme komplexní služby v oblasti provozování 
energetických hospodářství a zdrojů, projektování 
a výstavbu distribučních sítí, montáže, měření, 
revize, opravy a údržby odběrných míst, non-stop 
pohotovostní službu, kontrolu a údržbu trafostanic 
i rozvoden, monitoring.

Optimalizace energetických úspor
Energetické úspory jsou možné všude. Dostaňte 
spotřebu energií na minimum. Pomůže Vám termovizní 
šetření a zpracování studie, regulace spotřeby 
energií, návrhy úsporných opatření, dálkový dohled 
a monitoring energií.
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◆ měření kabelového vedení
◆  kontrola přetížení motorů, elektromotorů, pohonů 

převodovek, čerpadel, ventilátorů,…
◆ kontrola uložení rotačních součástek
◆ měření tepelného zatížení objektů a mnoho dalších

Stavební činnost
◆  Zemní práce 

Poskytujeme jakékoliv zemní práce, a to od drobných 
výkopů, terénních úprav, přes hloubění základů 
staveb, kompletní přípravu území, hutnění a 
vyztužování násypů, přesuny zeminy, až po rozsáhlé 
úpravy terénu. Žádná překážka nás nezastaví.

◆  Realizace staveb 
Nabízíme kompletní realizace staveb. Naše firma 
disponuje dostatečným technickým vybavením 

pro provádění pozemních staveb, průmyslového, 
občanského i bytového charakteru.

◆  Stavební úpravy 
Máte starosti s opadávající omítkou nebo potřebujete 
postavit příčku? Poradíme si se všemi stavebními 
úpravami, ať už jsou malého či rozsáhlého charakteru. 
Stačí nás kontaktovat. S radostí Vám poradíme 
a vyřešíme každý Váš stavební problém.

◆  Zámečnické a montážní práce 
Firma SV servisní disponuje vlastní zámečnickou 
dílnou, která je dostatečně vybavená pro zhotovení 
drobných zakázek. Nabízíme širokou variabilitu 
nabízených řešení. Jsme schopni velice rychle 
a flexibilně reagovat na veškerá úskalí a Vaše 
požadavky.
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Elektřina
Specializujeme se na všechny služby, které se 
týkají elektřiny a její distribuce. Můžeme Vám nabídnout:
◆ dodávky elektrické energie
◆  montáže, revize, měření a opravy elektrických zařízení
◆ kontroly a údržby trafostanic a rozvoden
◆ non-stop pohotovostní službu
◆ dispečink a servis energetických zařízení
◆ vyhodnocení energetické náročnosti a studie 

Plyn
Provádíme rozvody, údržby a opravy plynových 
zařízení, zemního plynu. Kontrolujeme úniky plynů 
v rozvodech i plynových zařízení. Disponujeme vlastní 
regulační stanicí, LDS a příslušnými licencemi na 
distribuci plynu. 

Voda
Víme, jak si účinně poradit s vodou, ve všech směrech. 
Naší doménou je výstavba vodovodů, instalatérské 
práce, kontrola a monitoring odpadních vod, 
modernizace a obnova stávající infrastruktury, stavba, 
opravy, čištění a revize kanalizace a odpadů. 

Termovize
Termovizní diagnostika prověří tepelné zatížení 
objektů, zařízení, izolací a všech strojů, u kterých může 
dojít k tepelným ztrátám. Díky pravidelným kontrolám 
lze rozhodovat o kvalitě zařízení, čímž minimalizujete 
náklady na opravy. Příklady použití termovize:
◆  kontrola tepelných izolací teplovodů, horkovodů 

a parovodů
◆ kontrola transformoven, rozvoden a spínacích stanic
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Topidla a vysoušeče

Zima, voda a vlhkost nepatří zrovna mezi 
nejoblíbenější společníky domů ani na stavbu. 
Jak tyto nezvané hosty vymítit? Není nic snažšího, 
než si u nás půjčit profesionální topidla, hořáky, 
vysoušeče, odvlhčovače a ventilátory.

Elektrické nářadí

Nikdo nemá doma, v dílně nebo na stavbě všechno, 
co by potřeboval. Nevadí. Proto jsme tu my. 
Zaručujeme Vám, že naše profi vrtačky, bourací kladiva, 
úhlové brusky, pily, hoblíky a další elektrické nářadí 
za Vás odvedou kus práce.

Dům a zahrada

Kolem domu je pořád co dělat, však to znáte. 
Někdy se stane, že to, co máte doma, prostě nestačí. 
Nezoufejte. U nás najdete motorové pily, plotostřihy, 
křovinořezy, kultivátory apod. Zkrátka všechno, co je 
na zahradě potřeba. 
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Stavební technika

Je jedno, jestli jste kutilové nebo specializovaná firma. 
Naše profesionální stavební technika je dostupná 
všem, ať už se jedná o míchačku, pojízdnou řezačku 
spár, průmyslový vysavač, ponorný vibrátor či cokoliv 
jiného. 

Zemní technika

Bez zemní techniky se zkrátka někdy neobejdete. 
Lidská síla má své meze, ale je nahraditelná. Výběrem 
vhodné zemní techniky ušetříte nejenom čas, ale i své 
zdraví. Potřebujete vibrační desky, pěchy a další zemní 
techniku? U nás není problém. 

PŮČOVNA NÁŘADÍ

Potřebujete si vypůjčit nářadí na rekonstrukci bytu, domu či náročnější stavební práce? Stává se z Vaší zahrady 
džungle a nechce se Vám zbytečně kupovat zahradní techniku? Ať už jste specializovaná stavební firma, nebo 
zarputilý zahrádkář, obraťte se na naši půjčovnu nářadí.
Proč dělat kompromisy, když u nás dostanete jenom to nejlepší? Zásadně půjčujeme pouze profesionální nářadí, 
na které se můžete spolehnout. Nekupujte levné napodobeniny. Půjčení profesionální techniky Vám ušetří spoustu 
času i peněz. Navíc si u nás můžete dokoupit spotřební materiál a ochranné pomůcky.
Přijďte se podívat a vyzkoušet nářadí, které potřebujete. Školení odborníci Vám pomohou vybrat techniku 
s nejvhodnějším výkonem i zaměřením. 
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