
UsłUgi  
okołociepłownicze



Veolia jest przede wszystkim dostawcą ciepła dla celów ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Warto jednak 
wiedzieć, że dzięki swojemu doświadczeniu, fachowej kadrze i zapleczu technicznemu Veolia oferuje również 
wiele dodatkowych usług związanych z podstawowym zakresem swojej działalności takie jak eksploatacja 
węzłów ciepłowniczych, przeglądy, serwis, remonty oraz wiele innych usług, aby węzły naszych klientów 
pracowały efektywnie.

OFERUJEMY USŁUGI

jednorazowe na zlecenie klientadługofalowe na podstawie 
podpisanej umowy

NASI KLIENCI
Nasza oferta jest skierowana do wszystkich rodzajów odbiorców np. administratorów budynków, klientów  
przemysłowych jak również klientów indywidualnych.

ZAUFAJ NAM

posiadamy wykwalifikowany  
i doświadczony personel

oferujemy konkurencyjne ceny

przedstawiamy model działania 
dostosowany do Twoich potrzeb



ZOBACZ CO MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ:

NIGDY NIE ZOSTANIESZ SAM
Klienci firmy Veolia korzystający z usług okołociepłowniczych zyskują przewagę dzięki temu, że są obsługiwani 
przez wykwalifikowany personel z wieloletnim doświadczeniem w swojej branży

• eksploatacja urządzeń węzłów cieplnych należących do odbiorcy, w tym wykonywanie czynności regulacyjno-
konserwacyjnych;

• przeglądy okresowe węzłów cieplnych;
• serwis awaryjny urządzeń węzła cieplnego i wybranych urządzeń instalacji wewnętrznych, w tym czyszczenie 

urządzeń węzła, płukanie wymienników ciepła, odpowietrzanie i uzupełnianie instalacji wewnętrznej oraz 
usuwanie drobnych usterek, naprawa lub wymiana zużytych urządzeń węzła;

• zabezpieczenie antybakteryjne instalacji wewnętrznej c.w.u. – w tym wykonanie szoku termicznego instalacji 
wewnętrznej, czyszczenie, dezynfekowanie i usuwanie kamienia z zasobnika c.w.u. oraz montaż i kontrola 
zaworu antyskażeniowego;

• pakiet usług związanych z określaniem przyczyn nieprawidłowości pracy węzłów i systemów cieplnych 
z propozycją poprawy ich efektywności energetycznej;

• usługi instalacyjno-montażowe obejmujące m.in. wymianę grzejników, przesunięcia elementów grzewczych 
w części instalacji odbiorcy;

• budowę, remonty i modernizację kompaktowych stacji wymienników C.O. i C.W.U.;
• eksploatację lokalnych kotłowni gazowych i olejowych;
• eksploatację wewnętrznych instalacji zimnej wody, kanalizacji i wentylacji;
• modernizację gospodarki cieplnej klienta wraz z eksploatacją w formule ESCO (usługa BES);

PODSTAWOWE KORZYŚCI DLA KLIENTA:

zapewniamy pełny serwis od strony 
technicznej

nasza oferta jest zawsze szyta na miarę  
i precyzyjnie dopasowana do Twoich 
wymagań

wysoka jakość świadczonych usług

gwarantujemy bezpieczną i niezawodną 
pracę Twoich urządzeń

zapewniamy szybkie usuwanie awarii



JESTEŚMY OTWARCI NA NOWE ZLECENIA!
Oferujemy wachlarz innych usług takich jak:

usługi dla administratorów budynków  
związane z indywidualnym rozliczaniem lokali 
w budynkach za pobrane media

doradztwo w zakresie audytów energetycznych  
i rozwiązań technicznych związanych  
z efektywnym gospodarowaniem energią

pomiary strat ciepła za pomocą kamery 
termowizyjnej

NASZ MODEL WSPÓŁPRACY – KROK PO KROKU

spotkanie z klientem i zebranie 
potrzebnych informacji lub przyjęcie 
zamówienia na usługę jednorazową,

wstępna ocena i dostosowanie zakresu 
usługi do klienta,

w razie potrzeby przeprowadzenie wizji 
lokalnej,

opracowanie oferty dopasowanej  
do potrzeb,

podpisanie umowy i przystąpienie  
do realizacji,

bezawaryjna eksploatacja.


