
technická zařízení 
budov

inženýrské 
a dopravní stavby

bezvýkopové 
technologie

projekty 
a inženýrská 
činnost

developerské 
projekty

velkoobchod servis

ROČNĚ servisujeme5 458SPOTŘEBIČŮ

servis plynových zařízení, 
tepelných čerpadel, klimatizací

plynové spotřebiče
Plynové kotle: Baxi, Brötje, 

Buderus, Dakon, De Dietrich, 

Destila, Ferroli, Geminox, 

Hamworthy, Hoval, Immergas, 

Modratherm, Nefit, Odra, Protherm, 

Thermona, Vaillant, Viadrus, 

Viessmann, Wolf, Ygnis

Plynové ohřívače vody: 
ACV, Buderus, Dakon,Dražice, 

John Wood, Mora-Top, Protherm, 

Quantum, Thermona

 
Plynová podokenní topidla: 

Karma, Mora-Top, Viadrus, 

Accorroni, Dakon, Lersen, 

Plynové teplovzdušné jednotky: 
Gea Sahara, Robur, Accorroni, 

Space Ray, Lersen, 4heat, 

Omnitherm, Kotrbatý, Robur

Plynové hořáky: 
Weishaupt, Rielo, GB-Ganz

tepelná čerpadla
Buderus, Daikin, De Dietrich, 

Rotex, Stiebel Eltron, a další

klimatizace
Daikin, Sinclair, Mitsubishi, Toshiba, 

Acond, Hitachi, Panasonic, Samsung, 

Clivet, a další

ostatní
Elektrokotle: Dakon, Protherm

Dopouštěcí zařízení: Refl ex, 

Pneumatex

Zkušený a pravidelně školený tým osmi servisních techniků je zárukou vysoké kvality, 

profesionality a dostupnosti servisu. Zajišťujeme servis téměř všech značek a výkonů plynových 

kotlů, tepelných čerpadel a klimatizací, které se v ČR nabízejí. Komunikujte s profesionály!

uvedení do provozu | roční prohlídka a opravy | záruční servis | chemické čištění výměníků

T 777 738 218 HAVARIJNÍ SLUŽBA Zajišťujeme také havarijní službu (září –duben) v případě havárie či nutné opravy spotřebiče. 

Pravidelný servis od nás –
bezproblémový chod 
Vašeho spotřebiče!

TRASKO, a. s., Na Nouzce 487/8, 682 01  Vyškov T 777 738 218 E servis@trasko.cz www.trasko.cz
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Jak pracujeme?

Příjemná dispečerka s Vámi po tele-

fonu či e-mailu domluví termín ser-

visního zásahu našeho servisního 

technika a v případě Vašeho poža-

davku zajistí cenovou kalkulaci.  Ve 

stanoveném termínu k Vám přijede 

servisní technik a provede objedna-

ný úkon.

Na poptávky reagujeme do 

druhého pracovního dne.

Jaké služby 

nabízíme?
Poskytujeme komplexní služby: 

Jedna servisní firma na vše!

Zjišťujeme služby od servisu plyno-

vých spotřebičů, tepelných čerpa-

del, klimatizací, zařízení REFLEX, tla-

kových nádob a také revizní činnost, 

autorizované měření emisí, měření a 

regulaci, kontrolu účinnosti kotlů a 

hodnocení kvality topné vody.

Jakou oblast pokrýváme?

Info
Pro zajištění správné a optimál-
ní funkce topného systému a bezpo-
ruchový provoz spotřebičů doporu-
čujeme dodržovat pravidelný servis 
a kontrolu mimo topnou sezonu. Ne-
správně fungující spotřebič má nejen 
vyšší spotřebu (až o 10%), ale může 
být i životu nebezpečný. 

Plynové kotle se zásobníkem pro 
ohřev vody a ohřívače vody, které ohří-
vají teplou užitkovou vodu, se stejně 
jako rychlovarná konvice zanášejí vod-
ním kamenem. Vodní kámen v nich lze 
odstranit pomocí chemického čištění. 
Chemické čištění by mělo proběhnout 
minimálně jednou za 5 let.

Kdo jsou naši 

zákazníci?
Našimi dlouhodobě spokojenými zákaz-

níky jsou nejen rodinné domy, ale i ho-

tely, bytové domy, školy, školky, výrob-

ní i administrativní podniky a obchod-

ní centra.

servis plynových zařízení, tepelných čerpadel, klimatizací www.trasko.cz
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Komplexní služby

Servis zařízení REFLEX,  PNEUMATEX 

a tlakových nádob, které slouží pro udr-

žování tlaku, dopouštění, odvzdušňová-

ní a odplyňování vytápěcích soustav:

 › REFLEX: Variomat, Servitec, 

Magcontrol, Refl exomat, Gigamat

 › PNEUMATEX: Transfero, 

Compresso, Pleno, Vento

Servis zařízení REFLEX, PNEUMATEX 

a tlakových nádob

V některých případech může být pří-

činou problémů s topením i kvalita 

vody v systému topení. Toto lze zjistit 

či naopak vyloučit měřením její kvality. 

Zajišťujeme:

 › měření kvality topné vody

 › výměnu topné vody a vyčištění 

celého systému: 

 › změkčování vody

 › fi ltrace mechanických nečistot

 › odsolení skrze reverzní osmózu, 

demineralizační kolonu

 › dávkování inhibitorů koroze a látek 

zamezující tvorbě pevných nánosů

 › dávkování přípravků na odstranění 

kyslíku z vody

 › dodávku a montáž úpraven vody

 › výměna náplní MIXBED: V demi-

neralizačních kolonách je ale nutno 

při vyčerpání kapacity měnit mixbe-

dovou náplň. Zajišťujeme nejen vý-

měnu náplně, ale i regeneraci nápl-

ně a tím výrazné snížení nákladů na 

tyto výměny. Spolupracujeme s jed-

nou z mála regeneračních stanic v 

Evropě, dodáváme jak regenerova-

nou mixbedovou náplň, případně 

nový mixbed.

Úprava kvality topné vody 

Středisko MaR zajišťuje návrh, do-

dávku, montáž i nastavení měří-

cích a regulačních prvků, vizualiza-

ci a správu řídícího systému a to jak 

u malých, tak rozsáhlých topných 

a chladících systémů. Nabízíme vý-

chozí a periodické revizní zprávy, 

kontrolu havarijních stavů, kalibrace 

detektorů plynu, slaboproudou a sil-

noproudou elektroinstalaci. 

Měření a regulace – MaR

Provádíme výměnu plynových kot-

lů včetně zajištění všech potřebných 

činností jako je revize kouřovodu, 

případně jeho výměna, napojení kot-

le na odvod kondenzátu, …. 

Výměna plynových kotlů

Jako jedna z mála fi rem v ČR nabízíme komplexní služby pro servis, revize, měření a regulace kotelen. 

Kromě servisu plynových zařízení, tepelných čerpadel a klimatizací provádíme i servis dopouštěcích 

 a regulačních zařízení REFLEX, PNEUMATEX, tlakových nádob, revizní činnost, autorizované měření 

emisí, měření a regulaci systému vytápění, kontrolu účinnosti kotlů, měření kvality topné vody a v nepo-

slední řadě výměnu plynových kotlů a montáž systému topení!

Autorizované 

měření emisí
Jsme držitelem osvědčení oprav-

ňujícího k provádění autorizované-

ho měření emisí zdrojů znečištění 

ovzduší – kotelny se součtem jme-

novitých tepelných výkonů insta-

lovaných spotřebičů od 1 do 

5 MW. Pro měření po-

užíváme analyzá-

tor spalin MRU 

DELTA 2000.

Kontrola účinnosti
Provádíme kontrolu  účinnosti 

kotlů a rozvodů tepelné 
energie v souladu s požadavky 

zákona č. 406/2000Sb a podle 

vyhlášky 194/2013.

Pravidelné kontroly se provádí 

podle následujících pravidel:

Pro kotle od výkonu 20 kW do 

100 kW spalující všechna paliva:

 › 1 krát za 10 let
Pro kotle nad 100 kW spalující:

 › pevná a kapalná paliva: 

1 krát za 2 roky
 › plyn: 1 krát za 4 roky

Revizní činnost
 › Plynových zařízení

 › Tlakových nádob

 › Uzavíracích armatur a regu-

látorů

 › Odborné prohlídky kotelen

 › Elektroinstalace

TRASKO, a. s., Na Nouzce 487/8, 682 01  Vyškov T 777 738 218 E servis@trasko.cz www.trasko.cz



Energetika Chropyně

Penzion Jiřinka Dolní Morava

IKEA Bratislava

Gebrüder Weiss Syrovice

VYTEZA Vyškov

výpis z našich referencí
facility – správa budov
 › VYTEZA Vyškov 

 › Vodička a. s. 

 › Znojemská tepelná společnost 

 › Teplo T 

 › AB Facility 

 › AV Servis 

 › IMOS Facility 

 › OKIN GROUP

bydlení
 › Brno: SVJ Mánesova, BD J. Foglara, 

BD Holzova, BD Otiskova, BD 

Leskauerova, BD Gorkého

 › Vyškov: SVJ Sochorova, SVJ A. B. 

Svojsíka, BD 9. Května 

 › Další: SVJ Obvodová 36 Kroměříž, 

SVJ Fučíkova Bučovice, SVBF 

Bohdalice

hotely
 › Penzion Jiřinka Dolní Morava 

 › Hotel VISTA Dolní Morava 

 › Hotel Atrium Vyškov 

 › Hotel Octárna Kroměříž

logistické areály
 › ND Logistics – CT Park Pohořelice 

Business Park Ostrava

 › CTP Kadaň, Lozorno 

 › Schenker Rudná u Prahy 

 › Gebrüder Weis – areál Syrovice 

 › LC Kunovice u Prahy

 › LC Zdiby u Prahy

kancelářské budovy 
 › Consulta Vyškov 

 › Skanska Brno

 › Honeywell Brno

 › AVRIOPOINT Brno

 › UNIS Brno

 › VZP Vyškov

 › AZ Tower Brno

 › CEITEC Brno

občanská vybavenost
 › Aqualand Moravia Pasohlávky

 › Lázně Hodonín

 › Hudební klub Stará Pekárna Brno 

 › Sportovní hala a Zimní stadion Vyškov 

Školy: 
 › MZLU v Brně 

 › Masarykova univerzita v Brně 

 › Kampus Bohunice Brno

Centrum sociálních služeb: 
 › Znojmo, Habrovanský zámek – dům 

seniorů, Ústav sociální péče Kociánka 

Záchranné složky:
 › Záchranná zdravotnická služba Brno, 

Ivančice, Blansko, Boskovice, Tišnov

 › Hasičský Záchranný sbor Vyškov 

 › Policie ČR – Kraj Vysočina

Nemocnice: 
 › Prostějov, Kroměříž, Vyškov 

Ostatní:
 › Pozemkový fond ČR Brno 

 › Kancelář veřejného ochránce práv 

 › Moravský zemský archiv v Brně 

 › ŘSD Brodek u Prostějova

 › ŘSD Ivanovice na Hané 

 › DPmB Pisárky Brno 

 › Letiště Mošnov

Armáda: 

 › Vojenská posádka Brno, Vyškov, 

Přáslavice, Bechyně, VOP 026 

Šternberk, Vojenské lesy a statky 

Plumlov

výrobní areály
 › FEI Brno

 › FEROBET Rousínov

 › Bosch Diesel Jihlava

 › Heineken ČR, a.s. Brno

 › EDP Rousínov, Komořany

 › Bioveta Ivanovice na Hané

 › Strojírna Oslavany

 › LIKOS Slavkov u Brna 

 › MND, a.s. Hodonín

 › LUKROM Vyškov

 › RWE

 › TBG Betonmix Brno, Vyškov

 › Juli Motorenwerk Moravany

 › Sapeli Jihlava

 › VUVEL Brno 

 › RETEX – Moravský Krumlov

 › Energetika Chopyně a. s.

 › Sanmina- Motorola Brno

 › BAEST Benešov

 › Alcaplast Břeclav

 › Makovec Prostějov

 › VAK Vsetín, Vyškov, Břeclav

 › VUES Brno

 › Forte, a.s. Mostkovice

nákupní centra
 › Olympia Olomouc

 › Albert Vyškov, Kroměříž, Kunovice, 

Jeseník

 › IKEA Brno, Ostrava, Bratislava 

 › Kaufland Uherský Brod, Kyjov, 

Zábřeh na Moravě, Olomouc, Vsetín 

 › OKAY Brno 

 › Baťa Olomouc, Opava, Znojmo, 

Kroměříž, Prostějov 

 › OC Vendo Galanta SK, Chodov 

Praha, Vaňkovka Brno

 › SCONTO nábytek Modřice

obce a města
 › Dřevnovice, Chvalkovice, Vyškov, 

Bohdalice-Pavlovice, Komořany, 

Letonice, Pustiměř, Malhostovice, 

Olšany, Rostěnice, Brumovice, 

Račice-Pístovice, Bučovice, Luleč, 

Medlovice, Podbřežice, Senice 

na Hané, Dubňany, Drnovice, 

Slavkov u Brna, Těšany, Křižanovice 

u Bučovic, Šaratice 

TRASKO, a. s., Na Nouzce 487/8, 682 01  Vyškov T 777 738 218 E servis@trasko.cz www.trasko.cz


