Jsme topení, voda, plyn
jsme profesionálové, jsme Jikoterm.

Představení služeb společnosti Jikoterm

Registrovaní zákazníci jsou u nás vždy na prvním místě

Provádíme opravy plynových spotřebičů:

•
•
•

záruční opravy
pozáruční běžné opravy
pohotovostní opravy

Opravy plynových spotřebičů - volejte 222 250 720

Opravy plynových spotřebičů - Provádíme běžné a záruční
opravy plynových spotřebičů, jako jsou kotle, průtokové ohřívače
(karma), topidla (waw), nebo zásobníky TUV (bojlery). Opravami plynových spotřebičů se zabýváme od roku 1990 a našich více než pět tisíc
zákazníků, kteří se na nás pravidelně a s důvěrou obracejí, jsou důkazem
naší odbornosti. Naši servisní technici patří mezi elitu ve svém oboru a jsou pravidelně
proškolováni přímo od výrobců. Disponujeme vlastním skladem náhradních dílů a proto
jsme schopni výrazně zkrátit čas opravy.

Pohotovostní servis:

•
•
•

opravíme Váš spotřebič i o víkendech a svátcích
možnost konzultace po telefonu i mimo pracovní dobu
pokud potřebujete rychle pomoc, volejte 222 233 888

Pohotovostní servis - volejte 222 233 888

Pohotovostní servis - Pro naše zákazníky opravujeme plynové
spotřebiče i o víkendech a svátcích. Registrovaní zákazníci smluvního
servisu - kategorie KOMFORT - mají při pohotovostních výjezdech nárok
na 50% slevu. Pohotovostní servis jsme zavedli proto, aby pro Vás naše
služby byly ještě dostupnější. Pokud servisní technik na místě závadu
neopraví či spotřebič alespoň dočasně nezprovozní, je následující výjezd, kdy se vrací k
opravě, zdarma.

roční prohlídku plynových kotlů, průtokových ohřívačů (karem), podokenních topidel (waw) a sporáků. Roční servisní prohlídky jsou často
podceňované a jejich opomenutí vede až ke ztrátám na životech. Pouze
odborně vyčištěný a pravidelně servisovaný plynový spotřebič je zdraví
a životu bezpečný. Vyčištěním plynového spotřebiče se zvýší jeho životnost, má o 12%
až 17% vyšší účinnost. Dosáhnete tím nižší spotřeby plynu a mnohonásobně menšího
množství CO ve spalinách. Od 1.8.2013 platí vyhláška TPG 704 01 o měření CO.

Pravidelná roční servisní prohlídka zahrnuje:
• celkové očištění spotřebiče, čištění hořáku a výměníku

• kontrolu a dotlakování expanzní nádoby a tlaku v otopném systému
• vyčištění filtru otopné vody
• vyčištění zapalovacího hořáčku, ionizačních a zapalovacích elektrod
• kontrolu celkové funkčnosti a nastavení všech hodnot
• kontrolu těsnosti připojení plynovodu
• kontrolu funkčnosti odtahu spalin
• měření hodnot CO v komíně a v místnosti
• měření teploty spalin a tahu v komíně

Čištění a pravidelná roční údržba - volejte 222 250 720

Čištění a pravidelná roční údržba - Provádíme čištění neboli

Co nabízejí jednotlivé kategorie:
STANDARD - slevu na servisní údržbu 200,- Kč, stálého servisního technika,

náhled do servisní historie spotřebiče, upozornění na blížící se termín
údržby, možnost on-line plánovat termín údržby a oprav uživatelem.
KOMFORT - nabízí stejné výhody jako v kategorii STANDARD
+ celoroční záruka na provedené servisní práce
+ na všechny pohotovostní výjezdy slevu 50 %
+ přednostní vyřízení opravy max. do dvou pracovních dnů

VIP - Kategorie smluvního servisu VIP je určena zejména majitelům nemovi-

tostí, správcovským firmám, prostě těm, kteří mají na starosti více plynových
spotřebičů. Na kategorii smluvního servisu VIP je smlouva vždy tvořena
individuálně, tak aby přesně vyhovovala potřebám zákazníka. Díky našemu
registračnímu systému Vám odpadne spousta starostí. Již nebudete muset
hlídat termíny pravidelných ročních kontrol a revizí plynových spotřebičů.
To vše pohlídáme za Vás.

Smluvní servis - volejte 222 250 720

Smluvní servis - Pokud jste uživatelem, majitelem či správcem plynového spotřebiče, zaregistrujte se a využívejte mnoha výhod smluvního
servisu. Nabízíme slevu z ceny roční servisní údržby, automatické upomínky
na blížící se termín roční servisní údržby formou mailu a sms. Dále možnost
naplánovat si údržbu či opravu sám po internetu a přidělení stejného servisního technika, který bude s Vaším spotřebičem dopodrobna obeznámen. Pokud si budete
chtít udělat přehled o všech opravách a údržbách na Vašem spotřebiči, stačí se podívat do
servisní historie spotřebiče, kde najdete termíny, ceny či jaké náhradní díly byly na spotřebiči
vyměněny. Registrace spotřebiče je samozřejmě zcela zdarma a veškeré výhody jsou na Vaší
straně. Smluvní servis dělíme do tří kategorií.

Provádíme revize a kontroly:
• plynových rozvodů ve společných prostorách budov

•
•

plynovodů v bytech včetně zařízení spalujících zemní plyn
nových rozvodů plynu a spotřebičů

Revize plynovodů a spotřebičů - volejte 222 250 720

Revize plynovodů a spotřebičů - Provádíme pravidelné
revize a kontroly domovních plynovodů pro společné prostory budov od
hlavního uzávěru po jednotlivé plynoměry dle platné vyhlášky 85/1978
Sb. Výsledkem provedené revize je vyhotovení provozní revizní zprávy
plynovodu. Revize provádíme podle nejnovějších požadavků kladených
na provádění revizí díky nejmodernějším přístrojům na trhu, včetně měření CO ve spalinách (Testo 320) a podtlakového měření „4Pa“ (Dräger MSI P07) pro ověření dostatečného přísunu vzduchu ke spotřebičům.

nových cest dle nařízení vlády č.91/2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, které předepisuje pravidelné čištění a kontroly všech spalinových cest, tj. spotřebičů,
kouřovodů a komínů. Je třeba zdůraznit, že zákonné povinnosti vznikají
u všech spotřebičů, které produkují spaliny a to bez ohledu na to, které palivo spalují či
zda se spaliny vypouštějí komínem nebo například kouřovodem po fasádě domu. Dále
opravujeme kouřovody - dopojení komínů na všechny druhy plynových spotřebičů.
Používáme materiály od plastů přes silnostěnný hliník až po nerez, a to jak v běžných
metrech (vícevrstvé), tak v metráži (hadice po cca 25m), a to s veškerou certifikací a
atesty.

Dále zajišťujeme:
• vložkování komínů

•
•
•

montáže vícevrstvých komínů
veškeré potřebné výškové práce
dopojení spotřebičů do komína - montáž kouřovodů

Revize spalinových cest - volejte 722 957 149

Revize spalinových cest - Zajišťujeme pravidelné kontroly spali-

Uvedení do provozu obsahuje:
• první spuštění spotřebiče

•
•
•
•
•
•
•
•

seřízení spotřebiče na místní podmínky
montáž termostatu a jeho nastavení
kontrolu těsnosti připojení spotřebiče na plyn
kontrolu přísunu vzduchu ke spotřebiči a zajištění odtahu spalin
seznámení uživatele s obsluhou spotřebiče
seznámení s povinnostmi provozování plynového zařízení
měření hodnot CO v komíně a v místnosti
měření teploty spalin a tahu v komíně

Uvedení do provozu - volejte 222 250 720

Uvedení do provozu - Máme veškerá oprávnění uvádět nové
spotřebiče do provozu. Naši servisní technici jsou odborně a pravidelně
školeni od výrobců. Uvedení do provozu lze provést pouze pokud je
již spotřebič napojen na všechny potřebné instalace (plyn, elektřina,
komín, topení, voda, odpady atd.). Při uvedení spotřebiče do provozu
je nutná revizní zpráva spalinové cesty a pokud se jedná o zcela novou montáž, budete
navíc potřebovat revizi plynovodu a elektro revizi. Veškeré potřebné revize a zkoušky
pro vás umíme zajistit.

Provádíme výměnu spotřebičů:

•
•
•
•
•
•
•

plynových a elektro kotlů
průtokových ohřívačů (karem) TUV
přímotopných zásobníků (bojlerů) TUV
nepřímotopných zásobníků (bojlerů) TUV
podokenních topidel (waw)
topidel s odtahem do komína (waw)
sporáků a varných desek

Výměna plynových spotřebičů - volejte 722 957 149

Výměna plynových spotřebičů - Provádíme odbornou
montáž a dopojení plynových spotřebičů včetně zajištění všech souvisejících prací (komíny, elektro, zednické a ostatní), následného uvedení do
provozu a záručního i pozáručního servisu. Rádi Vám poradíme, jak silný
plynový kotel potřebujete, jestli je pro Vás vhodný komínový, turbo nebo
kondenzační kotel. Vše, co Vám dodáme a namontujeme, také uvedeme do provozu a
poskytneme záruční i pozáruční servis. Při výměně spotřebiče si starý odvezeme a
necháme ho ekologicky zlikvidovat. Pokud jste zákazníkem Pražské plynárenské a.s.,
můžete čerpat výhody nabízené touto společností, jsme jejich smluvní partner a veškeré
papírování vyřídíme za Vás.

- Provádíme veškeré
opravy běžných rozvodů plynu, topení, vody a odpadů. Nejčastěji používáme technologie jako je pájení, lisování, polyfúzní sváření, svařování
ocele či lepení. Používáme především materiály: PPR, Al-Pex, Rehau
(Raupiano - snížená hlučnost odpadů), HT a KG systém Osma (vnitřní a
vnější rozvody) apod. Disponujeme zamrazovacím systémem REMS, díky němuž jsme v
90 % schopni opravit rozvod topení bez vypouštění vody z otopného systému. Vyhledáme drobné i větší úniky plynu a následně tyto úniky odstraníme přetěsněním nebo
výměnou části vedení. Všichni zaměstnanci jsou vybaveni detekčním přístrojem GI – 03 M.

Provádíme opravy rozvodů:

•
•
•

vody a odpadů
topení
plynu, odstraňování úniku plynu

Instalatérské a topenářské opravy - volejte 722 957 149

Instalatérské a topenářské opravy

Montujeme nové rozvody:
• vody - ležaté i svislé (stoupačky)

• odpadu - ležaté i svislé (stoupačky)
• vytápění - klasické (radiátory), podlahové
• plynu - bytové i domovní rozvody

Nové rozvody vody, topení a plynu - volejte 722 957 720

Nové rozvody vody, topení a plynu - Pro činžovní domy,
rodinné domy a bytové jednotky montujeme kompletní rozvody topení,
vody, odpadu, plynu a to včetně zajištění projektové dokumentace a
veškerých zkoušek a revizí. Máme veškerá oprávnění pro montáž, opravy
a revize bytových i domovních plynovodů. U topných systémů máme
letité zkušenosti s podlahovým vytápěním i s klasickými radiátory. Umíme zajistit vyřízení nového odběrného plynového zařízení, tzn. sepsat s Vámi smlouvu o novém odběru
zemního plynu, v zastoupení PP, a. s., a tím vyřídit veškerou komunikaci s Pražskou
Plynárenskou a.s.

V naší prodejně si můžete zakoupit:
• plynové a elektro kotle

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

regulace vytápění
průtokové ohřívače TUV (karmy)
topidla (waw)
elektrické, přímotopné i nepřímotopné zásobníky TUV (bojlery)
základní sortiment instalatérského materiálu
detektory hořlavých plynů a CO alarmy
otopná tělesa, designová otopná tělesa
vodovodní baterie, sanitární keramiku, vany, sprchy atd...
volně prodejné náhradní díly
plný sortiment propan butanu

Přijďte se podívat a nakupujte se slevou - volejte 222 250 720

Přijďte se podívat a nakupujte se slevou - Navštivte naše
plynařské a topenářské centrum v Bělehradské 40, Praha 2. Je tu pro Vás
připraven velký showroom, kde najdete vystavené plynové kotle, průtokové ohřívače (karmy), plynová topidla (waw), boilery, klasická otopná
tělesa i ta desingnová. Můžete si vyzkoušet jejich funkčnost a zakoupit je
na místě nebo si je objednat i s montáží a servisem. Na veškerý sortiment poskytujeme
slevy 8 - 20%, případně množstevní slevy.

Proč si vybrat Jikoterm?

Víme, že lidé jsou klíč - Od začátku sázíme na dobré a odborně zdatné zaměstnance,
díky kterým je umožněn náš růst. Naši servisní technici patří mezi elitu ve svém oboru a
jsou pravidelně proškolováni přímo od výrobců. Chápeme, že díky Vám, zákazníkům,
jsme došli až tam, kde jsme nyní.
Máme vizi - Uvědomujeme si, že se doba mění, a tím i Vaše nároky na nás. Naší vizí je
rozvíjet a prosazovat technologický vývoj v oboru topení-voda-plyn, udržet maximální
kvalitu, odbornost a profesionalitu našeho týmu, nabídnout zákazníkovi kompletní
službu, od návrhu, přes realizaci až po následný odborný, dokonalý a hlavně ucelený
servis plynových zařízení.
Ovládáme moderní technologie - Naši revizní technici jsou pravidelně proškolováni a
jsou schopni provádět revize podle nejnovějších požadavků kladených na provádění
revizí díky nejmodernějším přístrojům na trhu, včetně měření CO ve spalinách (Testo
320) a podtlakového měření „4Pa“ (Dräger MSI P07) pro ověření dostatečného přisunu
vzduchu ke spotřebičům. Díky našemu rezervačnímu systému se Vám sami ozveme s
upozorněním na nadcházející termín revize či roční servisní údržby.

Proč si vybrat Jikoterm?

Máme tradici a zkušenosti v oboru - Firma Jikoterm byla založena v roce 1990 panem
Liborem Jirákem, který navázal na svou předchozí 20-ti letou praxi v oboru plynárenství
a servisu plynových spotřebičů. V roce 2012 jsme se transformovali na společnost
Jikoterm, s.r.o., a současně vybudovali nové sídlo s násobně větším a kvalitnějším
zázemím. Snažíme se o maximální kvalitu a odbornost prováděných montáží a servisu v
oboru topení-voda-plyn. Spokojený zákazník je náš cíl.

Bělehradská 1907/40
120 00, PRAHA 2
www.jikoterm.cz
jikoterm@jikoterm.cz

jednatel společnosti
Libor Jirák
libor.jirak@jikoterm.cz
602 362 913

Dispečink

Prodejna/Sklad:

vedoucí dispečinku
Lenka Jiráková
222 250 720
722 957 149
pohotovost:
222 233 888
jikoterm@jikoterm.cz

vedoucí skladu
Miroslav Charvát
725 911 809
miroslav.charvat@jikoterm.cz

Servis:

Montáže:

vedoucí servisu
Tomáš Vnouček
606 638 555
tomas.vnoucek@jikoterm.cz

vedoucí momtáží
Jaromír Kopec
606 033 640
jaromir.kopec@jikoterm.cz

Účetní oddělení:
603 209 144
faktury@jikoterm.cz

Jak k nám:

Provozní doba prodejny a dispečinku

Po - t
Pá

8.00 - 18.00
8.00 - 16.00

GPS
50°4'5.962"N, 14°26'1.730"E
tramvaj 11, 13 - zast. Nuselské schody

| íslo účtu: 250420227/0300 | IBAN: CZ22 0300 0000 0002 5042 0227 | BIC: CEKOCZPP |
| IO: 24226441 | DI: CZ24226441 | Městský soud v Praze | spisová značka C 190468 |

vchod z ulice Pod Zvonařkou

Kontaktní údaje

Jikoterm, s.r.o.

Prodáváme a servisujeme značky

prodáváme a servisujeme značky:

