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OSTATNÍ 
NÁBYTEK

návrh ve 3D, zamûfiení, 
v˘roba, montáÏ

prodej matrací 
a lamelov˘ch ro‰tÛ

KUCHYNù, MATRACE, SK¤ÍNù

Horní Palava 2, Blansko
po, st, pá: 8:00 – 15:00

út, ãt: 8:00 – 17:00

tel.: 724 032 259 | nabytek@xyla.cz | www.xyla.cz

YMNÁZIUM BLANSKO
Seifertova 13, 678 01 Blansko

• 79-41-K/41 gymnázium (v‰eobecné ãtyfileté) pfiijímáme 60 ÏákÛ z 9. tfiídy
• 79-41-K/81 gymnázium (v‰eobecné osmileté) pfiijímáme 30 ÏákÛ z 5. tfiídy
• V‰ichni uchazeãi o studium vykonají pfiijímací 

zkou‰ku z ãeského jazyka a matematiky
• ·irok˘ v˘bûr voliteln˘ch pfiedmûtÛ
• Kvalitní v˘uka cizích jazykÛ – angliãtina, nûmãina, 

francouz‰tina, ‰panûl‰tina, ru‰tina
• Vysoká úspû‰nost absolventÛ pfii pfiijetí na V·

DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í
29. 1. 2015 od 12.00 do 17.00 pro rodiãe a Ïáky 5. a 9. tfiíd Z·

Podrobné informace na www.gymbk.cz nebo na tel. 516 411 189-190

ohejl@rasino.cz

Více o této nabídce fiíká Ing. Marek
Vykoukal, jednatel spoleãnosti:

âasto se setkáváme se situací, kdy dÛm,
kter˘ je velkou investicí zateplen, okna i dve-
fie jsou vymûnûny za moderní s nízkou tepel-
nou propustností, nemá správnû nastavenu ãi
vyladûnu topnou a vodní soustavu, takÏe ma-
jitelé stále platí zbyteãné ãástky za spotfiebu
a úniky energie.

Typické závady: Nûkterá topná vûtev vy-
tápí ménû, radiátory hfiejí jen zãásti, v nûkte-
r˘ch ãástech domu je nutno z kohoutku teplé
vody odpustit mnoho litrÛ studené vody, neÏ
zaãne téci teplá, úniky tepla do stoupaãek
a manipulaãních prostorÛ, obtûÏující hluk –
klepání v potrubí pfii zmûnû teploty media
atd. Také z úãetních materiálÛ lze zjistit, zda
má Vá‰ dÛm správnû ohodnocenu energetic-
kou nároãnost, která má vliv na korektní vy-
úãtování energie.

To v‰e jsou „maliãkosti”, které ãasto nikdo
nefie‰í a pfiitom jejich náprava je jednoduchá,
levná a ve svém souhrnu pak odstranûní tûch-
to závad dokáÏe u‰etfiit nemalé prostfiedky.

Pokud se budete chtít ujistit, Ïe Vá‰ dÛm
má úspornou technickou a administrativní

V pfiípadû jakékoliv technické závady ãi
havárie staãí klientÛm zavolat ná‰ havarijní
dispeãink, kter˘ zajistí nápravu.

V oblasti administrativní správy nemo-
vitostí vedeme ve‰kerou agendu, zaji‰Èuje-
me rozúãtování nákladÛ a sluÏeb.
Sledujeme legislativu v této oblasti a vãas
majitele upozorÀujeme na povinnosti vy-
pl˘vající z (v dne‰ní dobû dosti ãast˘ch)
zmûn a souvisejících rizik.

V pfiípadû zájmu o rekonstrukci domu, ne-
bo pfiechod na úspornûj‰í formy vytápûní,
posoudíme moÏnosti u konkrétní nemovitos-
ti a doporuãíme optimální fie‰ení.

Kam se mají zájemci o nabídku spoleã-
nosti VRBA správa nemovitostí obrátit?

V Blansku je kanceláfi umístûna na uli-
ci Sukova 6, tel. 516 498 713, v Ti‰novû
na ulici Jungmannova 1899, tel. 549 410
646, email je jednotn˘ - info@vrba.cz.
Mnoho dal‰ích informací je umístûno na
na‰ich stránkách www.vrba.cz.

Pánové, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

Samozfiejmû, na‰e spoleãnost má vlastní
techniky, ktefií bûÏnû zaji‰Èují komplexní
technick˘ servis – údrÏbu a opravy v‰ech
systémÛ v nemovitostech. 

Zákazníci, ktefií svûfiili správu domu na‰í
spoleãnosti, se tûmito technick˘mi záleÏi-
tostmi vÛbec nemusí zaobírat, pro nás je 
samozfiejmé, Ïe prÛbûÏnû zaji‰Èujeme opti-
mální stav nejen otopné soustavy ale také
v‰ech ostatních technick˘ch systémÛ domu. 

Naplnûní sloganu „SPRÁVA NEMO-
VITOSTÍ ÚSPORNù A BEZ STAROSTÍ”
je pro na‰i spoleãnost závazné.

Nejedná se zdaleka jen o servis systémÛ
otopn˘ch, vodních a sanitárních, zaji‰Èuje-
me ve‰keré nutné revize, vãasné v˘mûny
vodomûrÛ, instalaci a provoz pomûrov˘ch
mûfiiãÛ tepla, opravy a rekonstrukce elekt-
rorozvodÛ vãetnû vypracování projektové
ãásti atd. Pfies na‰e provûfiené obchodní
partnery zajistíme také zámeãnické práce,
servis v˘tahÛ, plynov˘ch spotfiebiãÛ, skle-
náfiské práce, tlakové ãi‰tûní odpadÛ, ser-
vis STA, kabelové televize, internetového
pfiipojení, úklid spoleãn˘ch prostor a dal‰í
poÏadované sluÏby.

správu, tak mÛÏete vyuÏít na‰í nabídky na
jednoduch˘ kontrolní audit, doplnûn˘ o dopo-
ruãení zpÛsobu nápravy zji‰tûn˘ch nedostat-
kÛ. Tato akãní nabídka není spojena s jak˘m-
koliv dal‰ím závazkem a je zcela bezplatná.

Pro koho nabídka platí?
Nabídka platí v‰eobecnû pro majitele

a uÏivatele nemovitostí; tedy bytov˘ch do-
mÛ, administrativních, v˘robních a sklado-
v˘ch provozÛ firem a dal‰ích budov, které
jsou vybaveny otopnou soustavou a rozvo-
dy uÏitkové vody. U bytov˘ch domÛ jsou
pak na‰imi zákazníky nejãastûji bytová
druÏstva, SVJ, mûsta a obce.

ZároveÀ nabízíme bezplatné posouzení
nákladÛ na provoz domovních kotelen, aÈ uÏ
vlastních ãi pronajat˘ch. Velmi jednodu‰e
dokáÏeme porovnat reÏimy i ceny dodávky
tepla a navrhnout variantu, která pfiiná‰í pro-
vozní úspory.

Pokud se majitelé rozhodnou vyuÏít ne-
jen nabízen˘ audit, ale svûfiit správu 
domu va‰í spoleãnosti, jste schopni uve-
dené závady také odstranit? (Odpovídá
jednatel Ing. Josef Vrba.)

Je moÏno u‰etfiit náklady na vytápûní 
a provoz domu bez velk˘ch investic?
VyuÏijte nabídky spoleãnosti VRBA správa nemovitostí
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O skupinû CERGO jsme psali v minul˘ch ãíslech ListÛ regionÛ. Nyní pfiichá-
zí její spoleãnost VRBA správa nemovitostí se zajímavou nabídkou - zdarma
provede audit nákladÛ technické i administrativní správy Va‰eho domu, se za-
cílením na moÏné úspory provozních nákladÛ.


