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Miesto realizácie projektu:

Bratislavská cesta 807/10, 926 01 Sereď, Slovenská republika

Názov projektu:

Zvýšenie energetickej efektívnosti výroby spoločnosti
B.M. Kávoviny, spol. s r.o. zateplením výrobnej haly a výmenou okien

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu bolo realizovať energetické opatrenia za účelom zvýšenia energetickej
efektívnosti, dosiahnutia úspory energie a zníženia nákladov za energie vo výrobnej činnosti.
Špecifické ciele:

Zníženie tepelných strát vonkajšieho povrchu obvodovej konštrukcie objektu

Zvýšenie energetickej efektívnosti výrobného objektu
Východiskový stav: Projekt je zameraný na modernizáciu hlavnej výrobnej haly spoločnosti B.M.
Kávoviny, ktorá nadväzuje na takmer 170 ročnú tradíciu výroby kávovín v regióne. Spoločnosť
počas svojho 22 ročného pôsobenia zaznamenala masívny rozvoj výrobného programu,
upevňovanie trhových pozícií a vybudovanie dominantného trhového podielu výrobkov na
Slovenskom trhu. Objekt v ktorom pôsobí bol postavený v 40. rokoch 20. storočia a v súčasnosti
nevyhovuje stanoveným normovým požiadavkám a z energetického hľadiska je neefektívny s
veľkými tepelnými stratami.
Stav po realizácii projektu:
Vďaka podpore z EÚ bude zmodernizovaný objekt so zvýšenou energetickou efektívnosťou. Na
základe energetického auditu boli navrhnuté opatrenia zateplenia obvodového plášťa budovy
kontaktným zatepľovacím systémom a modernizácie pôvodných okien. Realizáciou opatrenia budú
dosiahnuté úspory energie a jej efektívne využívanie vo výrobnej činnosti. Po ukončení aktivít
projektu budú výrazne upravené tepelnoizolačné vlastnosti objektu a zlepší sa energetická
hospodárnosť budovy. Znížia sa energetické straty, zabráni sa ďalšiemu znehodnocovaniu
konštrukcie a predĺži sa životnosť stavby.

Názov a sídlo prijímateľa:

B.M. Kávoviny, spol. s r.o.
Bratislavská cesta 807/10, 926 01 Sereď, Slovenská republika

Dátum začatia realizácie
projektu:

02.03.2015

Dátum skončenie realizácie
projektu:

07.09.2015

Logo operačného
programu:

Názov riadiaceho orgánu:

Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Odkaz na internetové
stránky riadiaceho orgánu a
daného operačného
programu:

www.economy.gov.sk

Výška poskytnutého
príspevku:

45 801,81 €

Fotodokumentácia alebo
vizualizácia realizácie
aktivít výsledkov projektu
(uvedené musí byť
pravidelne aktualizované).

Pred realizáciou

Počas realizácie

 www.opkahr.sk



www.siea.gov.sk

