česká investiční skupina. Podnikáme v průzkumu, těžbě
a obchodu s energetickými komoditami. Máme více než 700
zaměstnanců a roční konsolidovaný výnos přes 9,7 mld.
Na trhu působíme téměř 30 let. Máme dlouholeté zkušenosti a tým
špičkových odborníků. Jako spolehlivý a stabilní partner Vám zajistíme
komplexní energetické služby včetně vstupního auditu.
Věříme, že každý nápad a příležitost může mít vysokou hodnotu,
pokud ji správně uchopíte. Vkládáme energii do toho, co má smysl.

ropné produkty *
Evropy, Kanady a USA.
teplárenství * součástí skupiny je např. Teplárna Otrokovice, která vyrábí
teplo a elektřinu společně (kogenerací). Teplo dodáváme pro více než 9000
domácností, firmy, školy, obchodní centra a další instituce na Zlínsku.
Největším zákazníkem je Continental Barum.
těžba komodit * na jižní Moravě máme vlastní ložiska zemního plynu a ropy.
plyn * od roku 2007 dodáváme plyn domácnostem i firmám prostřednictvím
společnosti LAMA ENERGY. Díky vlastní těžbě plynu jsme do značné
míry nezávislí na výkyvech trhu.
elektřina * domácnostem i firmám ji dodává za příznivé ceny LAMA
ENERGY.
energetická řešení a úspory * připravíme nabídku na míru energetickým
potřebám vaší společnosti.

komplexní energetický management. Specializujeme
se na elektřinu, plyn, teplo a chlad, výrobu a akumulace elektřiny a tepla
z

postavit zařízení, financovat ho, provozovat a zajistit úspory.
Zpracujeme analýzu současného stavu, připravíme návrh řešení v několika
variantách. Vybereme společně nejlepší řešení a zpracujeme projekt.
Vyřídíme všechny žádosti a povolení, zajistíme financování z vlastních
zdrojů formou EPC nebo EC. Realizujeme projekt a zajistíme provoz celého
zařízení.

LAMA energy je tradiční český dodavatel plynu a elektřiny, který působí na českém trhu od roku 2007. Od roku 2011 zajišťujeme
dodávky plynu také na Slovensku.
Jsme součástí skupiny LAMA ENERGY GROUP s vlastní těžbou ropy
a plynu. Kromě zajištění dodávek energií jsme také spolehlivým partnerem
ve výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů.
Pro domácnosti, firmy a korporace nabízíme kompletní zajištění dodávky
elektřiny a zemního plynu. Odběratelům nabízíme individuální přístup
a naše produktové řady reflektují všechny dnes dostupné cenové trendy
(fixní cena, postupný nákup, spot nebo jejich kombinace).
Řídíme se Etickým kodexem Energetického regulačního úřadu a ctíme
pravidla etického a profesionálního jednání obchodníka v energetických
odvětvích. Jsme členem Asociace nezávislých dodavatelů energií (ANDE).

LAMA lighting technologies se zaměřuje
na dodávky a montáže energeticky úsporného osvětlení a nabízí komplexní
řešení nových inteligentních soustav osvětlení. Snížíme Vám náklady
na provoz osvětlení a spotřebu elektrické energie a tím pádem také
produkci CO . Patříme do skupiny LAMA ENERGY GROUP s mezinárodní
působností s vysokou kapitálovou rezervou, díky které nabízíme i možnost
financování Vašeho projektu.

LAMA solar technologies řeší
stavby obnovitelných zdrojů od prvotní studie proveditelnosti, následně
dílo vyprojektujeme a pak stavbu pro klienta postavíme a můžeme nabídnout
servis a dálkový dispečink. Naší motivací je budovat stabilní společnost,
která dodává komplexní stavby a řešení obnovitelných zdrojů elektřiny.
Řešení vždy reflektují nejmodernější trendy a technologie na trhu.
Stavíme na více než desetiletých zkušenostech, který její tým získával
při účasti na významných elektroenergetických projektech decentralizovaných systémů a úsporných opatření v komerčním a veřejném sektoru.
Do našeho portfolia spadá výstavba obnovitelných zdrojů elektřiny ze slunce,
vody, větru. Jsme hrdými členy LAMA ENERGY GROUP.

žádosti a smlouvy o připojení. Zpracujeme podklady
ke stavebnímu povolení. Zajistíme financování z vlastních zdrojů. Nabízíme
výstavbu elektrárny "na klíč" s důrazem na kvalitu odvedené práce.
Dáváme záruku na funkčnost celé FVE. Zaškolíme k provozu a monitoringu
FVE. Zajistíme záruční a pozáruční servis a poradenství.

je moderním, vysoce účinným a zároveň ekologickým způsobem výroby elektřiny. Při procesu je smysluplně využito
teplo, které vzniká při výrobě elektřiny. Kogenerační jednotky jsou
technologická zařízení určená ke společné výrobě elektřiny a tepla.
Jedná se o spojení spalovacího motoru, generátoru, soustavy tepelných výměníků a řídicího systému, který umožňuje řídit jednotky místně
i dálkově.

vhodné využití tepelné a elektrické energie. Připravíme projektovou dokumentaci a realizaci celého projektu. Zajistíme
připojení výrobny k distribuční síti. Zajistíme financování z vlastních zdrojů.
Zajistíme dlouhodobý provoz kogenerační jednotky, servis a nonstop
monitorování výroby provozu z centrálního dispečinku 365/7/24.

