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V-SYSTÉM je členem Skupiny Saint-Gobain
Naše materiály využijete od podlahy po střechu, 
při stavbě i rekonstrukci.

sádrokartonové příčky, podhledy 
i suché podlahy

sklovláknité výztužné textilie

řešení prostorové akustiky

fasádní zateplovací systémy řízené větrání,  vytápění 
a fotovoltaika

tepelné a akustické izolace

izolační skla a skleněné příčky



ZÍSKEJTE

PORADENSTVÍ PRO VAŠI STAVBU:

 ZDARMA ZPRACUJEME KALKULACI materiálů a technologií

 ZAJISTÍME PENB certifikovaným odborníkem

 VYŘÍDÍME DOTACI NZÚ – díky konzultaci ve fázi projektu 
zajistíme maximální využití NZÚ

 ZDARMA NAVRHNEME MATERIÁLY A TECHNOLOGIE 
pro novostavby i rekonstrukce

 výběrem vhodných materiálů a technologií plníte nejen 
povinnost PENB, ale zejména zhodnocujete dům jako celek

ZAŘÍDÍME PENB I DOTACI
PENB@v-system.cz

ZÍSKEJTE ZDARMA 
NABÍDKU NA TECHNOLOGIE

technik@v-system.cz
+420 317 725 749

NABÍDKU NA PRŮKAZ, 
MATERIÁLY A TECHNOLOGIE

ZÍSKEJTE ZDARMA 
NABÍDKU NA MATERIÁLY
sádrokartonové konstrukce, tepelné a akustické 
izolace, fasády, nátěry, vnitřní omítky, podlahy, 

lepidla, podlahové topení, rekuperace, fotovoltaika

+420 226 292 226
podpora@saint-gobain.com
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ŘÍZENÉ
 ŘÍZENÉ VĚTRÁNÍ je systém zajišťující permanentní přívod 

čerstvého venkovního vzduchu ohřátého teplem ze vzduchu 
odpadního, odváděného z domu ven

 v interiéru udržováno ZDRAVÉ MIKROKLIMA s nízkou 
koncentrací CO2 a optimální vlhkostí

 ÚČINNÁ FILTRACE pro zachování čistého prostředí bez 
prachových a pylových částic

 díky rekuperaci tepla přes tepelný výměník DOCHÁZÍ 
K ÚSPORÁM ZHRUBA O 1/3 oproti větrání otevřenými okny

 ŘEŠÍ problémy s vlhkostí

 ŘEŠÍ problémy s radonem

 na rekuperaci se vztahuje DOTACE NZÚ

VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ

POPTAT REKUPERACI
rekuperace.v-system.cz/intro

mailto:rekuperace.v-system.cz/intro?subject=


ELEKTRICKÉ
 MAXIMÁLNĚ POHODLNÝ SYSTÉM pro každého, kdo nechce 

zbytečně ztrácet čas

 PŘESNÁ REGULACE, kterou dokáže ovládat každý – stačí 
několik stisknutí tlačítek na termostatu či kliknutí v aplikaci

 v každé místnosti MOŽNOST INDIVIDUÁLNÍHO TEPLOTNÍHO 
REŽIMU, přesně podle aktuálních potřeb každého člena domácnosti

 nízké pořizovací náklady

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

POPTAT ELEKTRICKÉ 
PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
www.v-system.cz/#poptavka
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DOMÁCÍ
 OBNOVITELNÝ ZDROJ energie

 UNIVERZÁLNÍ ZDROJ ENERGIE – ohřev vody, spotřebiče 
v domácnosti atd..

 SNÍŽENÍ ÚČTŮ za elektřinu

 ZAŘÍDÍME dotaci NZÚ

 CELÝM PROCESEM VÁS PROVEDEME: od na míru šité nabídky, 
osobní prohlídky, komunikace s úřady a institucemi, až po první 
připojení elektrárny

FOTOVOLTAICKÁ 
ELEKTRÁRNA

POPTAT FOTOVOLTAIKU
app.v-system.cz/intro
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OCHRANA

 VYHŘÍVÁNÍ venkovních ploch, ochrana okapů svodů a detailů 
střech a ochrana potrubí

 SPOLEHLIVÁ A ÚČINNÁ prevence před zimními problémy

 BEZPEČNOST cest

 BEZ DEFORMACÍ okapů

 PREVENCE proti zamrznutí vody v potrubí

PROTI NÁMRAZE 
A ZAMRZÁNÍ

www.v-system.cz/produkty/zimni-aplikace/
VÍCE INFORMACÍ:

ochrana okapů proti tvorbě rampouchů 
a zatékání do objektu ochrana potrubí proti zamrzání

vyhřívání 
venkovních ploch

mailto:www.v-system.cz/produkty/zimni-aplikace/?subject=


DOMLUVME SI
schůzku

SEVER:
+420 702 246 805 – Petr K.
ZÁPAD:
+420 733 313 182 – Martin P.
PRAHA:
+420 720 937 600 – Jakub Č.
JIH:
+420 727 930 079 – Tomáš K.
VÝCHOD:
+420 725 465 085 – Zdeněk V.
MORAVA SEVER:
+420 720 038 864 – Marcela L.
MORAVA JIH:
+420 727 985 459 – Hana H.
SLOVENSKO:
+421 911 347 255 – Tomáš B. 
+421 911 724 084 – Ondrej H.

V-systém elektro s.r.o. si vyhrazuje právo změny údajů 
uvedených v tomto materiálu bez předchozího upozornění 
a zříká se odpovědnosti za případné chyby. Váš dodavatel:

V-systém elektro s.r.o.
 +420 317 725 749
 technik@v-system.cz

www.v-system.cz 
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