Integrované služby Facility Managementu
Komplexní dodávky TZB, SHZ, MaR
Čisté prostory
Projektová činnost
Údržba a servis zařízení
Poruchová služba

www.cz-hsg.apleona.com

Společnost
Společnost Apleona HSG s.r.o. vznikla přejmenováním firmy Bilfinger HSG Technologies and Facility
Management s.r.o. a navazuje na její činnost.
Nová společnost Apleona HSG s.r.o. je dceřinou společností Apleona HSG GmbH patřící do koncernu
Apleona Group GmbH.
Našim zákazníkům nabízíme profesionální a zodpovědný přístup, komplexní systémová řešení a široké
spektrum služeb.

Dodávka a montáž
Mezi naše hlavní aktivity v oblasti technického zařízení budov patří dodávka a montáž profesí vytápění, chlazení,
vzduchotechniky, čistých prostor, zdravotní techniky, technických plynů, MaR včetně zajištění projektové dokumentace.

Vytápění a chlazení

Vzduchotechnika

Dodávka a montáž
parních, horkovodních a teplovodních kotlů a předávacích stanic
chladicích jednotek
klasických systémů teplovodního vytápění a chlazení
podlahového vytápění, tepel. čerpadel a solár. kolektorů
chladicích stropů i split systémů

Dodávka a montáž
centrálních VZT jednotek
zvlhčovačů
ventilátorů
protipožárního VZT zařízení
čistých prostorů
VZT rozvodů a koncových prvků

Zdravotní technika a technické plyny

Měření a regulace

Dodávka a montáž
podtlakového systému odvodnění střech
rozvodů splaškové, dešťové a tukové kanalizace
hydrantových systémů
kompresoroven
rozvodů vakua, stlač. vzduchu a demineralizované vody

Dodávka a montáž
systémů MaR na klíč
regulace VZT
IRC regulace
regulace zdrojů tepla a chladu
záruční a pozáruční servis

Vybrané reference:

Hotel Mövenpick
1995

BTP Chodov
2002–2010

Hotel ANGELO
2008

BEHR Mošnov
2007 + 2010

COP Brno
2008–2009

Historie
1993 Založena jako 100% dceřiná společnost Scheu + Wirth AG v Regensburgu
1996 Založen útvar servisu a údržby
2002 Majoritní podíl Scheu + Wirth Praha spol. s r.o. převzala společnost HSG Technischer Service GmbH, která je součástí
koncernu Bilfinger Berger AG
2006 Založen útvar projekce, dodávek a montáží sprinklerových hasicích zařízení
2008 Prodej mateřské společnosti M+W Zander D.I.B. Facility Management GmbH společnosti Bilfinger Berger Facility
Services GmbH
2009 Vznik společnosti HSG Zander CZ s.r.o.
2013 Přejmenování společnosti HSG Zander CZ s.r.o. na Bilfinger HSG Technologies and Facility Management s.r.o.
2017 Přejmenování společnosti Bilfinger HSG Technologies and Facility Management s.r.o. na Apleona HSG s.r.o.

Know-how
a zkušenosti

Sprinklery
Vzhledem k technologické a legislativní náročnosti je tato profese
velmi specifická a vyžaduje koordinaci se všemi složkami, které
se podílejí na návrhu, realizaci a provozování každého objektu.
Spektrum našich služeb zahrnuje zpracování projektové dokumentace, zajištění předvýroby potrubních rozvodů až po vlastní
realizaci a následný servis systémů SHZ.

Sprinklerové hasicí zařízení

Díky mnohaletému působení v oboru
TZB, zahraničním zkušenostem a velkému rozsahu služeb se můžeme podílet
na dodávkách, montážích a provozu
technologicky náročných projektů.
Nabízíme
 uplatňování moderních montážních
technologií
 komplexní dodávky „na klíč“
 zabezpečení údržbových a servisních prací
 24 hodinovou servisní službu
 integrované služby Facility Managementu

Kvalifikace
našich pracovníků

Provádění projektové dokumentace SHZ
Dodávka a montáž vodního systému SHZ
Dodávka a montáž plynového SHZ
Dodávka a montáž pěnového SHZ
Držitelé certifikátu „SHZ sprinklerové vodní“ a „SHZ sprinklerové
vodní ESFR“
Záruční a pozáruční servis a údržba
Poradenství

V současnosti pracuje ve společnosti Apleona HSG téměř 170 zaměstnanců s různými
stupni kvalifikace – od inženýrů po kvalifikované techniky, údržbáře a dělníky.
Naši zaměstnanci jsou specialisté s dlouhodobými zkušenostmi v oboru a jsou
pravidelně školeni a seznamováni s novými technologiemi. Díky tomu dokáží
pružně a efektivně reagovat na potřeby
klientů a nabízet úsporná a funkční řešení.

Vybrané reference:

G Centrum Liberec
2007

PLAZA Plzeň

BUDVAR ČB
2008

COP Brno
2009

2008–2009

Galerie HARFA
2009–2010

Certifikáty a osvědčení

Čisté prostory
Apleona HSG s.r.o. dodává čisté prostory „na klíč“. Zajišťujeme projekční přípravy, měření, kvalifikace, servis a dodávky příslušné technologie. Všechny činnosti provádíme s maximálním ohledem na přání a požadavky zákazníka.
Každý čistý prostor je unikátní. Náš profesionální tým přistupuje individuálně ke každému zákazníkovi s úkolem
vytvořit co nejefektivnější řešení čistého prostoru mimo jiné i s ohledem na finanční možnosti investora.

Projekce a realizace ČP

Validace a měření ČP

Konzultace se zákazníkem

DQ kvalifikace projektu
IQ instalační kvalifikace
OQ operační kvalifikace
PQ procesní kvalifikace

Zpracování studie
Všechny stupně projektové dokumentace
Zpracování cenové nabídky (i alternativní)

Servis a údržba ČP

Realizace dodávky vč. montáže (vestavba ČP,
laminární boxy, nábytek, související profese:
VZT, vytápění, chlazení, ZTI, sprinklery, MaR…)

Zpracování plánu servisu a údržby vč. nákladů
Sledování záručních lhůt
Revize tlakových nádob, plynu, elektrorevize
Výměny VZT filtrů, klínových řemenů, ...
Obsluha technických zařízení
Poruchová a havarijní služba
Pohotovost 7/24, úklid, ostraha

Aplikace čistých prostor:
Laboratoře mikrobiologické, biologické (BSL), virologické, analytické,
kontrolní
Centra asistované reprodukce (IVF centra)

Zdravotnické prostředky a potravinové
doplňky
Přesné strojní výrobky a optika
Tkáňové banky

Farmacie (sterilní i nesterilní přípravky)
Operační sály
Elektrotechnika
Ortopedické a chirurgické implantáty

Kde nás najdete

Praha
Brno
České Budějovice

Společnost Apleona Group GmbH
je přítomna ve 30 zemích
celého světa.
Hlavní sídlo pobočky pro Českou
republiku je v Praze. Další zastoupení
jsou v Brně a Českých Budějovicích.

Facility Management
Nabízíme svým klientům kompletní služby Facility Managementu (technické, ekonomické, infrastrukturní) včetně
revizí, oprav, údržby, záručního i pozáručního servisu a havarijní služby.

Ekonomický FM

Technický FM
Vedení objektu i provozu
Údržba – inspekční činnost
Sledování záručních oprav, přejímky
Uvádění do provozu
Poruchová a havarijní služba
Řízení energií a jejich optimalizace
Vedení dokumentace
Řízení komunikace

Servisní
služba

24
hodin

Infrastrukturní FM

Management objektu a středisek
Konzultace – nemovitosti
Rozpočtování
Účetnictví
Správa nájemníků
Pronajímání a management ploch
Plánování a kontrola nákladů
Management smluv a nákupu

Domovnické služby vč. úklidových
Bezpečnostní služby
Centrální služby
Kopírovací, tiskové a poštovní služby
Zbožová a regálová logistika
Recepční služby a centrální telefonické služby
Provoz parkovacích ploch a péče o zeleň
Catering a stěhovací služby

Řízení komunikace pomocí softwaru
Start Up + World FM: systémy a nástroje umožňující kontrolu a plánování činností a služeb
nutných ke komplexnímu provozování objektů.
Start Up: analýza skutečného stavu, stanovení provozních postupů a rozsahu činnosti včetně
jejich zpětné kontroly při zahájení nového projektu.
World FM: plánování pravidelných a preventivních činností údržby včetně kontroly klientem.

Vybrané reference:

BTP Chodov
FM a servis

City Center ČB
FM a servis

Rubín
FM a servis

BEHR Mošnov
FM a servis

Hotel Kempinski Praha

FM a servis

Významní klienti
Hotel Mövenpick I Praha-Smíchov I dodávka, montáž, servis
BEHR Ostrava I Ostrava-Mošnov I dodávka, montáž, servis, FM
COPA I Slovanský dům I Praha 1 I dodávka, montáž
ŘLP ČR I Jeneč I dodávka, montáž, servis
Philip Morris I Kutná Hora I dodávka, montáž
AIG Lincoln/BTP Chodov I Praha-Chodov I dodávka, montáž, servis, FM
Hannover Leasing I City Center I České Budějovice I servis, FM
Hotel Kempinski Prague I Hybernská I Praha 1 I servis
AIG Lincoln I COP Brno I dodávka, montáž, servis, FM
PORR ČR I Hotel ANGELO I Plzeň I dodávka, montáž
Metrostav-PORR ČR I Galerie Harfa I dodávka, montáž
PORR ČR I Budvar ČB I dodávka, montáž
BEHR Czech I Mnichovo Hradiště I dodávka, montáž, servis, FM
IT Company I Praha, Brno I dodávka, montáž, servis, FM
Four Seasons Hotels I Praha I dodávka, montáž, servis
Continental Automotive Czech I Frenštát p. Radhoštěm I dodávka, montáž
K+K Hotels I Praha – Hybernská I servis, FM
DHL ČR I Praha-Chodov I dodávka, montáž, servis, FM
T-Mobile ČR I Praha-Roztyly I servis
Pepperl+Fuchs I Trutnov I dodávka, montáž, servis
Zentiva I Praha I čisté prostory
EJ I Holice I dodávka, montáž
ABB I ČR I FM

Apleona HSG s.r.o.

Za Strahovem 19  169 00 Praha 6  Česká republika
Telefon +420 233 090 520  fax +420 233 090 529
info.cz@apleona.com

www.cz-hsg.apleona.com

