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KLIMAT SOLEC ranks among Poland’s key

kraju wykonawców systemów klimatyzacji, wen-

providers of HVAC systems. The company offers

tylacji oraz ogrzewania. Firma oferuje komplek-

comprehensive support of construction projects

sową obsługę inwestycji budowlanychw zakresie

within the domain of sanitation systems, and

instalacji sanitarnych, a w szczególności:

in particular:

- projektowanie instalacji HVAC,

- HVAC systems design,

- wykonanie oferowanych instalacji,

- delivery of our systems,

- serwis,

- maintence and service,

- modernizacja instalacji w celu optymalizacji

- modernization of third-party systems

kosztów eksploatacji,
- produkcję elementów wentylacyjnych
i oddymiających KLIMAT PRO.

to optimise operationg costs,
- production of ventilation and smoke
venting products KLIMAT PRO.
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SILNA MARKA

// STRONG BRAND
PL

Jesteśmy zaufaną i cenioną firmą branży HVAC, stworzoną i rozwijaną w oparciu o kapitał własny. Nasze doświadczenie to blisko
30 lat wytężonej pracy nad realizacją różnorodnych inwestycji
oraz udoskonalaniem dostarczanych produktów i usług.
Historia naszej działalności sięga roku 1988. Wszystko zaczęło się od założyciela
firmy, który widział potencjał w coraz popularniejszych wówczas instalacjach
wentylacji i klimatyzacji. Po latach zapał garstki osób spowodował przeobrażenie
małego, rodzinnego biznesu w jednego z ważniejszych w kraju dostawców systemów wentylacji, klimatyzacji oraz ogrzewania. Dziś domeną naszej firmy jest dostarczanie rozwiązań najwyższej jakości przy zachowaniu optymalizacji kosztów
eksploatacji. W swojej pracy zawsze kierujemy się etyką oraz odpowiedzialnością:
za powierzone zadnia oraz za naszych pracowników. Od lat jesteśmy członkiem
Stowarzyszenia Polska Wentylacja oraz Business Centre Club.

EN

We are a trusted and valued HVAC company which has been
created and developed based on own capital. Our experience is
nearly 30 years old hard work over improving offered products.
The concept behind KLIMAT SOLEC dates back to 1988. It all started when the
founder of our company noticed the potential behind ventilation and air conditioning systems that were gaining in popularity at the time. After some years, the
enthusiasm of a handful of people has transformed a small family business into
one of Poland’s leading providers of ventilation, air conditioning and heating
systems. Today, KLIMAT SOLEC pursues new opportunities for the implementation of innovative products and services, while maintaining the highest levels
of quality and striving to optimize building operating costs.

KLIMAT SOLEC Sp. z o.o.

Dopasowane rozwiązania

003

klimat-solec.pl

PL

KLIMAT SOLEC oferuje indywidualne i zoptymalizowane rozwiązania techniczne
w zakresie projektowania i wykonawstwa instalacji HVAC, stosowane w rozmaitych obiektach - od usługowych i biurowych, kończąc na bardzo złożonych
systemach w obiektach przemysłowych, laboratoryjnych czy medycznych.
KLIMAT SOLEC zapewnia kompleksową obsługę inwestycji budowlanych
w zakresie instalacji sanitarnych, a w szczególności: projektowanie instalacji
wentylacji, klimatyzacji oraz ogrzewania, wykonawstwo i serwis oferowanych
instalacji oraz ich modernizację w celu optymalizacji kosztów eksploatacji.
Napisz do nas na info@klimat-solec.pl

EN

KLIMAT SOLEC offers individualized and optimized technical solutions in the
design and delivery of systems intended for various facilities: from those used
in commercial buildings and offices to systems of far greater complexity required
in industrial, laboratory and medical facilities.
In addition, KLIMAT SOLEC adapts its products to the specific requirements of
various clients’ projects and delivers solutions aimed at modernization inefficient
HVAC systems, thus reducing their operating costs.
KLIMAT SOLEC is dedicated to the quality of its services. That is why we are
constantly improving our solutions. We are capable of completing extensive and
complex projects, including shopping malls and hotels.

2016

Nasze marki - Our Brands
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KLIMAT PRO to marka KLIMAT SOLEC oferująca szeroką gamę elementów
wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych. To, co dziś wyróżnia markę KLIMAT PRO
to przede wszystkim bogaty asortyment niestandardowych elementów wentylacyjnych oraz wysoka jakość oferowanych produktów, wsparcie techniczne
doświadczonych projektantów i konstruktorów, badania produktów prowadzone

klimat-pro.pl

we własnym, nowoczesnym Laboratorium Produktów HVAC oraz stała kontrola
jakości produkowanych wyrobów.
Napisz do nas na info@klimat-pro.pl

EN

KLIMAT PRO is a brand of KLIMAT SOLEC offering a wide range of ventilation
products. KLIMAT PRO provides reliable products of the highest quality.
The products undergo detailed examination and testing, which ensure that they
are up to our high standards. KLIMAT PRO delivers components for a great variety of facilities, including: shopping malls, water parks, hotels and restaurants, but
also utilities, health care institutions, pharmacy and chemical industry buildings,
production sites, printing houses, and silos. Being committed to the preservation
of natural environment, KLIMAT PRO has a rigorous environmental policy.
We make every effort to reduce the number of potential pollutants released
to the environment.

PL

Wayy to nasza najnowsza marka, w całości stworzona w oparciu o wiedzę
i wieloletnie doświadczenie specjalistów KLIMAT SOLEC. Wayy to kompleksowe
i nowoczesne rozwiązania dla automatyki, łączące szeroki zakres działania, prostotę
użytkowania oraz nowatorski design. Wprowadzona przez nas marka umożliwia
pełną kontrolę systemów HVAC z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu,

wayy.pl

wybór optymalnego ustawienia parametrów, a w efekcie odczuwalne zmniejszenie
kosztów eksploatacyjnych.
Napisz do nas na info@wayy.pl

EN

Wayy is our newest brand that was entirely created using our knowledge and
long-term experience of our specialists. Wayy is a comprehensive and modern solution for automation that joins together usability and modern design. The brand
enables full control over HVAC systems form any place connected to internet,
selection of optimum settings of parameters and, as a result, significant reduction
of running costs.

KLIMAT SOLEC Ltd.

Perfectly fitted solutions

Historia - History

005

klimat-solec.pl

Zmiana osobowości
prawnej na spółkę
z ograniczoną
odpowiedzialnością

Wybudowanie
nowej hali
produkcyjno-magazynowej
o pow. 5000 m2

Our legal personality
changes to a limited
liability company
Utworzenie
Działu Serwisu

Construction of
a new 5000 m2
production and
storage facility

Creation of our
Service Department
Powstanie Zakładu
Wielobranżowego
KLIMAT

Wybudowanie
nowej siedziby
firmy

Establishment
of Multi-Purpose
Company KLIMAT

Construction of
our new head
office

Rozszerzenie oferty Wdrożenie Systemu
o klimatyzację
Zarządzania
Jakością ISO 9001
Air conditioning
Implementation
products added to
of the ISO 9001
our portfolio

Utworzenie Działu
Projektowania
Creation of our
Design Department

Wprowadzenie
do oferty instalacji grzewczych
Heating systems
are introduced
to our portfolio

Utworzenie
Działu Automatyki
Creation of
our Automation
Department

1988

1999

2000

2003

2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Wdrożenie
Systemu Zarządzania Jakością
ISO 14001, PN
18001 oraz OHSAS
Implementation
of the ISO 14001,
PN 18001 and
OHSAS QMS

Powstanie Działu
Badań i Rozwoju
Produktów HVAC
Creation of our
R&D HVAC Product Department

Wdrożenie nowego
systemu informatycznego obejmującego większość
procesów w firmie
Implementation
of a new IT system
encompassing the
majority of our
business processes
Powstanie Działu
Badań i Rozwoju
Automatyki

Wprowadzenie
marki KLIMAT PRO
Launch of the
KLIMAT PRO brand
Uzyskanie świadectwa akredytacji
bezpieczeństwa teleinformatycznego

Uzyskanie świadectwa bezpieczeństwa
przemysłowego
We receive an
industrial safety
certificate

Przeprowadzenie
rocznego cyklu
szkoleń dla kadry
zarządzającej

Wprowadzenie
marki Wayy
Launch of the
Wayy brand

Conducting a year
training program
for managers

We receive an ICT
security accreditation certificate

Creation of our
R&D Automation
Department

2016
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OBSZAR DZIAŁANIA

// AREA OF OPERATION
PL

Od początku istnienia naszej firmy sukcesywnie powiększamy
zakres oferowanych rozwiązań. Nasze wieloletnie doświadczenie
i rozbudowane zaplecze produkcyjno-technologiczne pozwoliło
nam na stworzenie bogatej oferty produktów i usług oraz realizację inwestycji dla wielu różnorodnych obiektów.
Obecny obszar działania obejmuje wentylację, klimatyzację, ogrzewanie, oddymianie, odpylanie, modernizację instalacji HVAC, automatykę, serwis oraz produkcję
elementów HVAC. Dostarczane przez nas usługi w tym zakresie to: projektowanie
instalacji wentylacji, klimatyzacji oraz ogrzewania, wykonawstwo i serwis oferowanych instalacji oraz ich modernizację w celu optymalizacji kosztów eksploatacji.
Oprócz standardowej oferty produktów i usług, podejmujemy się także wielu
niestandardowych zleceń, wymagających od nas nowatorskiego podejścia
i nowatorskich rozwiązań.
Dowiedz się więcej: info@klimat-solec.pl

EN

Since the beginning of our company we have enlarged the scope
of our services. Our long-term experience and production-technological support allowed us to create a wide offer of products and
services and realization of projects of many complicated buildings.
Our current range of activities covers ventilation, air-conditioning, heating, smoke
exhaust, dedusting, modernization of HVAC systems, automation, servicing and
production of HVAC products. Our services in this area are: HVAC systems designing, production of non-standard HVAC products, investments supervision and
modernization of existing systems.

KLIMAT SOLEC Sp. z o.o.

Dopasowane rozwiązania

Wentylacja - Ventilation
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Wykonujemy instalacje wentylacji dla różnorodnych obiektów jak:
hotelowe, gastronomiczne, rekreacyjne, sportowe, laboratoryjne,
wojskowe, biurowe, przemysłowe czy służby zdrowia.
W ww. obiektach montujemy instalacje wentylacji komfortu, wentylacji procesowej, wentylacji awaryjnej oraz wentylacji pożarowej. Instalacje te, w zależności
od konfiguracji, realizują procesy wymiany powietrza z funkcjami jego oczyszczania, ogrzewania, chłodzenia, nawilżania i osuszania. Ponadto dzięki wyposażeniu
wykonywanych instalacji w wysokosprawne moduły odzysku ciepła z powietrza
usuwanego oraz w elementy regulacji zmiennych przepływów powietrza wentylacyjnego, wykonywane przez KLIMAT SOLEC instalacje cechują się bardzo niskimi
kosztami eksploatacji.

EN

KLIMAT SOLEC delivers ventilation systems for various facilities, including hospitality, catering, sporting, recreational, laboratory, military, office, industrial and health care facilities. In these
buildings, we install comfort ventilation, process ventilation,
emergency ventilation and fire ventilation systems.
KLIMAT SOLEC delivers ventilation systems of all types – from simple natural
ventilation to complex mechanical ventilation and air conditioning. Apart from
the regular air exchange, depending on the configuration, the systems perform
the functions of air purification, heating, cooling, humidification and/or drying.
Owing to such a wide range of solutions, we are able to meet any requirements put
forward by investors. What is more, we equip our systems with high-performance
modules that recover heat from vented air and with controls for variable flows of
ventilated air. As a result, systems delivered by KLIMAT SOLEC are characterized
by very low operating costs.

2016

Klimatyzacja - Air Conditioning
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Realizujemy projekty instalacji klimatyzacji komfortu, jak również
klimatyzacji procesowej. W ramach tych instalacji montowane
są układy oparte na urządzeniach z bezpośrednim odparowaniem
lub na układach chłodzenia pośredniego wodnego lub glikolowego.
Stosujemy systemy z regulowaną wydajnością układów chłodniczych oraz zmienne
przepływy w instalacjach wody lodowej, dzięki czemu wykonywane instalacje
cechują się bardzo niskimi kosztami eksploatacji. W obiektach, dla których stawiane
są wyższe wymagania, montowane są układy osuszania i nawilżania, układy
freonowe z klimatyzatorami typu Split, Multi Split i VRF, agregaty skraplające zasilające chłodnice freonowe, układy wody lodowej zasilające klimakonwektory, chłodnice
wodne/glikolowe oraz urządzenia technologiczne.

EN

KLIMAT SOLEC delivers both comfort air conditioning and process air conditioning systems. These two systems come with direct
evaporation equipment (freon systems with Split, Multi Split and
VRF air conditioning units and condensing units feeding freon
coolers) or with indirect water- or glycol-cooling equipment (ice
water systems feeding fan-coils, water/glycol coolers and process
equipment).
We also offer systems with adjustable cooling performance and variable ice water
flows. As a result, the installations we deliver are characterized by very low operating costs. In facilities with higher requirements, we install drying and humidification systems.

KLIMAT SOLEC Ltd.

Ogrzewanie - heating
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Dostarczamy rozwiązania dla instalacji ogrzewania - od prostych
po rozbudowane systemy grzewcze zasilające układy ogrzewania
grzejnikowego, podłogowego, ogrzewania ciepła technologicznego
dla urządzeń wentylacyjnych oraz technologicznych.
W zależności od potrzeb, w instalacjach ogrzewania wykorzystywany jest czynnik
grzewczy wodny, glikolowy lub parowy. Czynnik parowy jest stosowany również
do celów nawilżania powietrza wentylacyjnego. Firma wykonuje także źródła
ciepła w postaci węzłów cieplnych, kotłowni wodnych opalanych gazem, olejem
lub paliwem stałym, pomp ciepła typu powietrze/woda, woda/woda i solanka/
woda. Uzupełnieniem tej oferty są dolne źródła ciepła dla pomp ciepła (np. sondy
i kolektory gruntowe), instalacje solarne, glikolowe układy odzysku ciepła
z urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych, a także
z urządzeń technologicznych.

EN

KLIMAT SOLEC delivers all types of heating systems – simple
and complex – intended for radiator heating, underfloor heating
and process heat (both ventilation and process equipment) installations. Depending on the needs, the heating medium used in the
systems we deliver is water, glycol or steam.
In the case of steam-based systems, the heating medium is additionally used for
the humidification of ventilated air. On top of that, KLIMAT SOLEC provides
heat sources in the form of heat transfer stations; gas, oil and solid-fuel fired
water boilers; air-to-water, air-to-air and brine-to-water heat pumps. This offer is
complemented with ground heat sources for heat pumps (e.g. ground probes and
collectors), solar systems, glycol-based systems recovering heat from the ventilated
air released outside buildings, systems recovering condensing heat from the air
conditioning and cooling equipment, and systems recovering heat from the process equipment (e.g. from cooling systems in injection moulding machines or from
air compressors).

2016

Oddymianie - Smoke extraction
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Wykonujemy instalacje oddymiania mechanicznego zarówno jednojak i wielostrefowe do takich obiektów jak garaże podziemne, obiekty handlowe czy obiekty użyteczności publicznej.
Instalacje jednostrefowe wykonywane są z wykorzystaniem wysokiej klasy przewodów oddymiających typu kZO o klasie odporności ogniowej E600 120(ho)S 1500 single.
Są one produkowane pod marką KLIMAT PRO. Instalacje oddymiania projektujemy
w różnych systemach. Należą do nich instalacje jednofunkcyjne służące wyłącznie
do oddymiania oraz instalacje dwufunkcyjne – w codziennej eksploatacji służące
jako instalacje wywiewne, a podczas pożaru jako instalacje oddymiające.
W zakresie wyposażenia instalacji w urządzenia oddymiające KLIMAT SOLEC
korzysta wyłącznie z usług renomowanych producentów.

EN

KLIMAT SOLEC manufactures mechanic smoke removal systems
for buildings serving various purposes: underground garages,
commercial facilities and public buildings. KLIMAT SOLEC manufactures single-zone as well as multi-zone smoke removal systems.
The advantage of using KLIMAT SOLEC is the fact that single-zone systems
are manufactured using the smoke removal ducts of the kZO type with the fire
resistance class E600 120(ho)S 1500 single, marketed under the brand KLIMAT
PRO. KLIMAT SOLEC installs smoke removal installations designed according
to different systems. They consist of single-function systems designed to only
remove the smoke and bi-functional systems. The bi-functional systems operate
as exhaust units in their daily operation, while in the event of a fire they serve as
smoke removal devices. When equipping the systems with smoke removal devices,
KLIMAT SOLEC co-operates only with reputable manufacturers.

KLIMAT SOLEC Sp. z o.o.

Odpylanie - Dedusting
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Wykonujemy instalacje odpylania dla szeregu obiektów, w których
w wyniku procesów technologicznych wydzielają się wszelkiego
rodzaju zanieczyszczenia, np. dla fabryk mebli, papierni czy
elektrociepłowni.
Dostosowanie instalacji – w tym odpowiedni dobór materiałów i sposób ich łączenia – odbywa się z uwzględnieniem rodzaju transportowanego pyłu i optymalnych
dla inwestora nakładów inwestycyjnych, przy jednoczesnym zagwarantowaniu
niezbędnego stopnia wytrzymałości instalacji. Do oczyszczanie powietrza zanieczyszczonego pyłami KLIMAT SOLEC stosuje odpylacze mechaniczne, do których
należą między innymi cyklony, filtrocyklony oraz urządzenia filtrowentylacyjne.

EN

KLIMAT SOLEC installs dust removal systems in buildings where,
as a result of different manufacturing processes, pollutants of
various kinds and particularly dust are generated.
The dust removal systems, depending on the type of transported dust, are made
with different sheet thickness, selected to enable the investor to achieve the optimum investment input and to guarantee the necessary durability of the system.
Depending on the needs, the systems are made out of different materials such as
black steel sheet, galvanized steel sheet and acid resistant steel sheet. The sheets
might be joined together with flanges or quick connectors. In order to treat the
dust polluted air, KLIMAT SOLEC uses mechanic dust removers such as cyclones,
filtering cyclones and filtering and ventilation devices.

2016

Modernizacja HVAC - HVAC Modernization
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Nowym, wymagającym ogromnego doświadczenia, obszarem działalności firmy jest modernizacja istniejących instalacji HVAC. Koszty
energii sprawiają, że inwestorzy oraz użytkownicy obiektów zwracają większą uwagę na koszty eksploatacji.
Przyjęte rozwiązania oraz standard wykonania instalacji HVAC mają determinujący
wpływ na zużycie energii. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów dokonujemy analizy istniejących rozwiązań i w oparciu o swoje wieloletnie doświadczenie
proponujemy ich optymalizację. Zakres optymalizacji jest każdorazowo dostosowany
do oczekiwań klienta, a proponowane rozwiązania poparte są wnikliwą, wieloaspektową analizą techniczno-ekonomiczną.

EN

The modernization of existing HVAC installations is a new and
rapidly growing sector of activity for KLIMAT SOLEC. Increasing energy costs encourage the investors and end users to pay
greater attention to low operational costs.
The adopted solutions and HVAC installation’s execution standards have a significant impact on energy consumption. To meet customers’ requirements, KLIMAT
SOLEC analyses existing solutions and using its long-standing experience proposes
their optimization. The scope of optimization is always adjusted to the individual
customer’s requirements and the proposed solutions are supported by a thorough,
multi-faceted technical and economic analysis.

KLIMAT SOLEC Ltd.

Automatyka - Automation
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Proponujemy nowoczesne i kompleksowe rozwiązania w zakresie
automatyki, co pozwala na pełną kontrolę i analizę parametrów,
a także optymalizację kosztów utrzymania obiektu.
Zapewniamy pełną automatykę realizowanych inwestycji, obejmującą w szczególności: centrale wentylacyjne, centrale klimatyzacyjne, węzły cieplne, kotłownie,
węzły wody lodowej, wentylatory wyciągowe, systemy oddymiania, wentylacje garaży w oparciu o odpowiednie detektory, stacje ładowania akumulatorów, systemy
zarządzania i nadzoru budynków (BMS), rozdzielnie AKPiA, rozdzielnie elektryczne. Oferta obejmuje modernizację istniejących układów automatyki oraz wydanie ekspertyzy w zakresie poprawności ich wykonania (dotyczy branży HVAC).
Firma zapewnia też automatykę i detekcję w strefach zagrożonych wybuchem (np.
przewody pożarowe do sterowania oddymianiem).
Kompleksowe rozwiązania dla automatyki oferuje nasza innowacyjna marka
Wayy (więcej na stronie 004).

EN

KLIMAT SOLEC provides automation and detection equipment
for explosive atmospheres (e.g. fireproof cables used for smokeventing control).
KLIMAT SOLEC provides full automation of the projects we deliver, including in
particular: automation – air conditioning units, air handling units, heat transfer stations, boiler houses, ice water stations, exhaust fans, smoke-venting systems, garage
ventilation with appropriate detectors, battery charging stations, Building Management Systems (BMS), I&C substations, and electrical distribution boards. In addition,
KLIMAT SOLEC offers modernization services of existing automation systems
aimed at improving the use of the existing installations. The company also performs
expert analyses of existing automation systems (in the HVAC domain only).

2016

Serwis - Servicing
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Dział Serwisu świadczy usługi w zakresie przeglądów gwarancyjnych, pogwarancyjnych, jednorazowe wizyty serwisowe oraz
kompleksową, stałą opiekę nad systemami klimatyzacyjnymi i wentylacyjnymi.
Serwis kompleksowo wspiera swoich klientów na terenie całego kraju. Stała obsługa
serwisowa systemów klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych zapewnia ich właściwą pracę, co bezpośrednio przekłada się na obniżenie kosztów eksploatacyjnych oraz
wydłużenie czasu pracy podzespołów. Odpowiednia konserwacja systemów polepsza jakość powietrza oraz minimalizuje obecność grzybów, alergenów czy przykrych
zapachów. Dział Serwisu posiada autoryzacje, licencje i referencje serwisowe
w zakresie montażu i napraw urządzeń wielu znanych marek.

EN

Our Service Department provides our clients with countrywide
technical support. The on–going maintenance of air conditioning
and ventilation systems guarantees their proper functioning,
which directly translates into lowered operation costs and prolonged life cycle of system components.
Owing to their considerable complexity, ventilation, air conditioning and heating
systems require regular maintenance to ensure their prolonged and efficient operation. In order to guarantee the correct operation of ventilation, air conditioning
and heating equipment, KLIMAT SOLEC Service Department carries out warranty
and post–warranty inspections, one–time service visits, and on–going comprehensive maintenance of air conditioning and ventilation systems. Appropriate maintenance of individual system components provides energy savings, improves air
quality and minimizes the presence of fungi, allergens or bad smell. Our Service
Department has received authorizations, certifications and references to install,
service and repair the equipment of many world–renowned brands.

KLIMAT SOLEC Sp. z o.o.

Produkcja - Production
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PL

KLIMAT SOLEC posiada rozwinięte zaplecze produkcyjne
z bogatym parkiem maszynowym dwie hale produkcyjne
o łącznej powierzchni 7500 m2.
Odpowiednie wyposażenie techniczne oraz nowoczesne narzędzia pozwalają
na realizację złożonych inwestycji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb
klientów. Posiadamy m.in. własną ślusarnię, dział wytrawiania stali, a także
zautomatyzowaną malarnię proszkową oraz malarnię na mokro realizujące
usługi malowania w dowolnym kolorze RAL. W odpowiedzi na rosnące z roku
na rok zainteresowanie wyrobami firmy, w ciągu najbliższych lat planuje się
dalszą rozbudowę obszaru produkcji.

EN

KLIMAT PRO is a new brand launched by KLIMAT SOLEC,
offering a wide range of ventilation products. KLIMAT PRO
provides reliable products of the highest quality.
The products undergo detailed examination and testing, which ensure that they
are up to our high standards. KLIMAT PRO delivers components for a great variety of facilities, including: shopping malls, water parks, hotels and restaurants, but
also utilities, health care institutions, pharmacy and chemical industry buildings,
production sites, printing houses, and silos. Being committed to the preservation
of natural environment, KLIMAT PRO has a rigorous environmental policy.
We make every effort to reduce the number of potential pollutants released to
the environment. We cut down on the quantity of used operating and production
materials by recycling them. Finally, we save energy by using suitable power
consumption management systems.

2016

016

SILNA STRUKTURA

// STRONG STRUCTURE
PL

Pozycja, jaką osiągnął KLIMAT SOLEC, nie byłaby możliwa bez
odpowiednio dobranej i zarządzanej kadry. Jedną z głównych wartości, jakie wyznajemy, jest rozwój naszych pracowników.
Doceniamy potencjał zatrudnianych przez nas osób, dlatego inwestujemy

BLISKO

30 lat

DOŚWIADCZENIA

w ich wiedzę i umiejętności, zapewniając optymalne warunki pracy. Nasi specjaliści wzbogacają swoje doświadczenie realizując na co dzień ciekawe i ambitne
projekty, a także podnoszą swoje kwalifikacje za sprawą licznych kursów i szkoleń.
Dynamiczne otoczenie zapewnia pracę pełną wyzwań i możliwość zdobywania
nowych umiejętności. Właściwe zarządzanie kadrą oraz pozytywna atmosfera
integrują naszych pracowników wokół wspólnych wartości, zwiększając ich
zaangażowanie. Kształtuje to pozytywny wizerunek firmy, a także zapewnia
jej dalszy rozwój.

EN

It would not be possible for KLIMAT SOLEC to achieve our
current position if it was not for the commitment of our
employees. One of the key values of our company is the
development of our personnel.
KLIMAT SOLEC favours individuals who are ready to engage with our company
for a longer period of time and who are eager to develop alongside the company.
By employing specialists, we provide them with opportunities for continuous
development through their participation in stimulating projects, we enable the
improvement of professional skills in day-to-day work and provide access to valuable training. The company’s dynamic environment provides our employees with

30 yrs
OF EXPERIENCE

stimulating challenges and ample opportunities to gain new experiences.

KLIMAT SOLEC Sp. z o.o.

Dopasowane rozwiązania

Pracownicy - Personnel
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PL

Wraz z rozwojem firmy sukcesywnie zwiększała się liczba pracowników.
W chwili obecnej KLIMAT SOLEC zatrudnia blisko 300 osób. W ostatnich
10 latach zatrudnienie wzrosło dwukrotnie.

EN

With the growth of our business, we have been increasing the number
of our staff. At present, KLIMAT SOLEC employs near 300 people.
During the last 10 years, the employment has doubled.
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Synergia - Synergy

018

klimat-solec.pl

07
wydziałów
produkcji

PL

Dostarczanie profesjonalnych systemów HVAC wymaga współpracy wielu działów w firmie. Stworzenie efektywnego procesu
realizacji dla szerokiego zakresu usług wymagało lat i zaangażowania wielu specjalistów.
Wypracowany przez nas system pracy w optymalny sposób wykorzystuje możliwo-

19

ści poszczególnych działów, gwarantując skuteczną współpracę na każdym etapie
realizacji. Jest to możliwe m.in. dzięki pracy międzywydziałowych zespołów, które
usprawniają procesy w firmie. Wynikiem tego jest sprawne funkcjonowanie każdego procesu inwestycyjnego oraz zapewnienie produktów i usług najwyższej jakości.

działów
administracji

DZIAŁ KLIMATYZACJI
// DEPARTMENT OF AIR CONDITIONING
DZIAŁ SERWISU
// SERVICE DEPARTMENT
DZIAŁ PROJEKTÓW I WYCEN
// DEPARTMENT OF PROJECTS AND VALUATION
DZIAŁ BADAŃ I ROZWOJU PRODUKTÓW HVAC
// R&D HVAC PRODUCT DEPARTMENT
DZIAŁ BADAŃ I ROZWOJU AUTOMATYKI
// R&D AUTOMATION DEPARTMENT
DZIAŁ WSPARCIA REALIZACJI INWESTYCJI
// INVESTMENT SUPPORT DEPARTMENT
DZIAŁ ZAOPATRZENIA
// DEPARTMENT OF SUPPLY

KLIMAT SOLEC Ltd.

Perfectly fitted solutions

Synergia - Synergy
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EN

Our activity in HVAC sector require involvement of HVAC
designers, production workers, automatics and technicians.
Creation of effective realization process for such a wide range of services required
time and involvement of many specialists. Our system is based on optimum us-

07
production
departments

age of abilities particular departments that ensures effective cooperation on each
stage of realization. Adaptability and fast reaction on outer changes ensure better
work. That is why are sure that the system will evolve along with the company.
As a result, every investment process works properly and we can provide the best
products and services.

19
administration
departments

DZIAŁ LOGISTYKI
// LOGISTICS DEPARTMENT
DZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI
// INVESTMENT IMPLEMENTATION DEPARTMENT
DZIAŁ TECHNOLOGII
// DEPARTMENT OF TECHNOLOGY
DZIAŁ PRODUKCJI
// PRODUCTION DEPARTMENT
DZIAŁ AUTOMATYKI
// DEPARTMENT OF AUTOMATION
DZIAŁ KONTROLI JAKOŚCI
// QUALITY CONTROL DEPARTMENT

2016
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INNOWACYJNOŚĆ

// INNOVATIVENESS
PL

Aby sprostać oczekiwaniom i potrzebom naszych klientów, stale
poszukujemy i wdrażamy nowe rozwiązania. Praca nad rozwojem
oferty skupia się w głównej mierze na idei energooszczędności,
którą stosujemy zarówno do oferowanych usług, jak i produktów.
Naszym atutem jest bardzo duże doświadczenie na rynku budowlanym, znajomość
trendów oraz nowoczesne zaplecze badawczo-rozwojowe. Specjalistyczne oprogramowanie, dwa Działy Badań i Rozwoju oraz własne Laboratorium Produktów
HVAC dają nam całkowitą swobodę realizacji nawet najbardziej wyszukanych
projektów. Nasze aktywne uczestnictwo w stowarzyszeniach, a także czynny udział w wielu cyklicznych szkoleniach pozwalają nam na lepsze śledzenie bieżących
trendów i dostrzeganie nowych szans rozwoju.

EN

In order to fulfill our customers’ needs and requirements, we seek
for new methods and concepts of development. Our products are
more innovate the others offered on market.
Our strength in this area is high motivation for reaching the best results and a
big potential of technological and research support. The own HAVC Laboratory
enables full ability to search and realize even the most complicated projects. Our
participation in associations and trainings enables us better awareness of new
trends and use of development opportunities.

KLIMAT SOLEC Ltd.

Perfectly fitted solutions

B+r - R&D
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PL

B+R jest obszarem, na który KLIMAT SOLEC kładzie szczególny
nacisk. W firmie istnieją dwa działy B+R: Dział Badań i Rozwoju
Produktów HVAC oraz Dział Badań i Rozwoju Automatyki.
Dział Badań i Rozwoju Produktów HVAC pracuje nad nowymi produktami oraz
optymalizacją obecnie oferowanych rozwiązań. Integralną częścią działu jest
bardzo dobrze wyposażone Laboratorium Produktów HVAC, które posiada wiele
stanowisk badawczych pozwalających na ustalenie oraz kontrolę wszystkich
najważniejszych parametrów dla tworzonych produktów. Dział Badań i Rozwoju
Automatyki jest odpowiedzialny za projekt oraz produkcję wszystkich produktów

245

TYPOSZEREGÓW
PRODUKTÓW

Wayy, a także – w kooperacji z innymi działami w firmie – systemu MyWayy.
Oba działy B+R współpracują z polskimi uczelniami technicznymi oraz
jednostkami badawczymi.

EN

R&D is an area that KLIMAT SOLEC emphasizes the most on.
There are two R&D Departments in the company: HVAC Products
and Automation.
HVAC R&D works over new products and optimization of the current ones. One of
the part of the department is well equipped HVAC Laboratory which has several

245
SERIES
OF TYPES

test position that set and control all the most important parameters of creating
products. Automation R&D is responsible for project and production of all Wayy
products and, with cooperation with other departments, MyWayy system. Both
R&D Departments cooperates with leading polish technical universities.

2016

022

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
SPOŁECZNA

// CSR
PL

Odpowiedzialność społeczna KLIMAT SOLEC to długotrwałe
zobowiązanie wobec pracowników, partnerów biznesowych,
władz samorządowych oraz jednostek użyteczności publicznej.
W ramach CSR angażujemy się w pomoc finansową i organizacyjną osobom
najbardziej potrzebującym, a także wspieramy projekty społeczne z zakresu sportu,
kultury oraz inicjatywy organizacji pozarządowych. Ponadto umożliwiamy rozwijanie pasji i zainteresowań naszych pracowników, zachęcając ich do aktywnego
spędzania czasu. W 2009 roku powołana została firmowa drużyna siatkówki,
grająca obecnie w ligowych rozgrywkach ALMS. Od trzech lat odbywają się cotygodniowe warsztaty mieszanych sztuk walki, a od 2014 roku - konkurs łowiecki.
Nasi pracownicy biorą aktywny udział także w branżowych imprezach sportowych, nierzadko zajmując miejsca na podium.

EN

Social responsibility is KLIMAT SOLEC’s long-term commitment
and a great challenge we have taken up for the sake of our
employees, business partners, local authorities and utilities.
KLIMAT SOLEC has a long-lasting strategy that is principled on ethics and embraces the company’s mission and values. KLIMAT SOLEC is committed to provide
financial and organizational assistance to those most in need and to those who find
it crucial to be able to pursue their passions and interests. The company recognizes
and supports social projects in the sporting and cultural domains and participates
in various initiatives of non-governmental organizations.

KLIMAT SOLEC Sp. z o.o.

Dopasowane rozwiązania

Odpowiedzialność Społeczna - CSR
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SIATKÓWKA

// VOLLEYBALL
Firmowa drużyna siatkówki KLIMAT SOLEC
bierze udział w rozgrywkach ALMS już od 2009 roku.
Company volleyball team has played since 2009.

MIESZANE SZTUKI WALKI

// MMA

Od 3 lat odbywają się cotygodniowe warsztaty
z różnorodnych stylów i systemów walk.
Every week for last 3 years mixed martial arts
class takes place.

BIEGI

// RUN

Nasi pracownicy biorą udział w branżowych
zawodach, wykazując doskonałą formę.
Our employees take part in HVAC races.

REGATY

// BOATS

Uczestniczymy w corocznych regatach
organizowanych dla firm z branży HVACR.
We participate in annual HVAC sector regatta.

2016
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ROZWIJAMY SIĘ

// WE ARE EXPANDING
PL

Od blisko 30 lat rozwój naszej firmy determinują ambitne cele,
dbałość o wysoką jakość wykonywanych instalacji oraz otwartość
na nowe rozwiązania.
Przyjęty sposób działania pozwolił nam zdobyć nie tylko bogate doświadczenie,
ale również zaufanie klientów. Nasze plany na przyszłość to przede wszystkim
dbałość o wysoką jakość i energooszczędność realizowanych inwestycji, wprowadzenie nowych produktów KLIMAT PRO oraz rozwój nowej marki automatyki

ISO 9001
ISO 14001
ISO 18001

WAYY. Naszym zamierzeniem jest również dalsza ekspansja na nowe rynki oraz
zwiększenie świadomości naszych marek nie tylko w Polsce, ale także za granicą.

EN

ISO 9001
ISO 14001
ISO 18001

Since nearly 30 years the development of our company is determined by clearly defined and ambitious goals, high quality and
openness to new solutions. This way of working has allowed us to
gain not only a wealth of experience, distinguishing us from our
competitors, but also the trust of our customers.
Our plans for the future are related with high quality and energy efficiency of our
investments, introduction of new products and development KLIMAT PRO brand.
In addition we attach great importance to innovation, particularly to develop
of our new brand - Wayy. Our aim is to expand into new markets and increase
awareness of our brands not only in Poland but also abroad.

KLIMAT SOLEC Ltd.

Perfectly fitted solutions
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REALIZACJE

// OUR REALIZATIONS
PL

Dzięki wiedzy, doświadczeniu oraz znajomości najnowszych
trendów jesteśmy w stanie dostarczać rozwiązania najwyższej
jakości dostosowane do indywidualnych wymagań i potrzeb
każdego odbiorcy.
Mamy doświadczenie w realizacji różnorodnych obiektów: przemysłowych, usługowych, użyteczności publicznej czy medycznych. W naszym portfolio znajdują
się również obiekty realizowane dla klientów sieciowych. Coraz więcej naszych
inwestycji jest realizowanych za granicą, głównie w krajach skandynawskich
oraz w Niemczech. Ponadto, wciąż rozszerzamy zakres świadczonych usług.
W tej chwili jesteśmy w stanie zrealizować wszystkie instalacje HVAC oraz
automatyki w obiektach znacznych rozmiarów, jak galerie handlowe czy hotele.
Najważniejsze dla nas jest zadowolenie klientów, którzy przeważnie powierzają
nam realizację kolejnych tematów, co jest najlepszą rekomendacją.
Więcej o naszych realizacjach na klimat-solec.pl/realizacje.

EN

Thanks to the knowledge, experience and unique process of implementation we are able to deliver the highest quality solutions
tailored to individual requirements and needs of each customer.
Our flexibility and skillful resources management allows us for smooth operation
at every stage of the investment, regardless of the level of advancement. In addition, customized solutions include not only the specifications of objects but also
optimal expenditures for investors. That’s why the offer of KLIMAT SOLEC enjoys
the recognition and trust of many customers, regardless of the industry. Our products and services are gaining popularity not only in Poland but also in Europe and
the world.

2016
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Branża Papiernicza - Paper industry
klimat-solec.pl

Sappi Alfeld
// SAPPI ALFELD
Lokalizacja — Niemcy
Localization — Germany

PL

Zakres prac: wykonanie kanałów spawanych z blachy kwasoodpornej,
alucynku oraz Cor-Tenu A, o przekrojach do 1600 mm; zrealizowanie
wielowarstwowej izolacji technologicznej, konstrukcji wsporczych
do montażu kanałów wentylacyjnych, montaż instalacji wraz z produkcją
elementów wentylacyjnych i oddymiających KLIMAT PRO.

EN

Scope of work: welded channels made from stainless steel sheet, aluzinc
and Cor-Ten A, cross sections up to 1600 mm; multi-layer insulation technology, supporting structures for installation of ventilation ducts, supply and
assembly of ventilation and smoke extraction produced by KLIMAT PRO.

KLIMAT SOLEC Sp. z o.o.

Dopasowane rozwiązania

Handel - Commerce
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Galeria Neptun
// NEPTUN MALL
Lokalizacja — Polska
Localization — Poland

PL

Zakres prac: realizacja instalacji wentylacji bytowej i instalacji oddymiania;
wykonanie i montaż kanałów preizolowanych oraz podpór dachowych.

EN

Scope of work: manufacture and assembly of pre-insulated ducts and roof
supports; installation of regular ventilation and smoke extraction system.

2016
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Zdrowie - Health
klimat-solec.pl

Centrum Onkologii
// ONCOLOGY CENTRE
Lokalizacja — Polska
Localization — Poland

PL

Zakres prac: wykonanie wentylacji mechanicznej opartej na instalacji wody
lodowej; realizacja instalacji klimatyzacji, instalacji wodno-klimatyzacyjnej,
instalacji wentylacji bytowej, instalacji wentylacji dla pomieszczeń
„Clean room” oraz automatyka systemu.

EN

Scope of work: mechanical ventilation and refrigeration units with freon
installations and system automation.

KLIMAT SOLEC Ltd.

Perfectly fitted solutions

Horeca - Horeca
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Baltic Park Molo
// BALTIC PARK MOLO
Lokalizacja — Polska
Localization — Polska

PL

Zakres prac: wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wraz
z automatyką systemu dla pomieszczeń hotelowych, kawiarni
oraz lodowiska.

EN

Scope of work: installation of mechanical ventilation and automation
system for hotel rooms, cafes and an ice rink.

2016
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Sport i Rekreacja - Sport & Recreation
klimat-solec.pl

Termy Warmińskie
// TERMY WARMIŃSKIE
Lokalizacja — Polska
Localization — Poland

PL

Zakres prac: wykonanie instalacji wentylacji bytowej opartej na piętnastu
centralach wentylacyjnych o łącznej wydajności powietrza nawiewanego
ok. 170 000 m3/h; wykonanie instalacji ciepła technologicznego
i centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji
solarnej; wykonanie i montaż produktów KLIMAT PRO.

EN

Scope of work: installation of regular ventilation based on 15 air handling
units with a total capacity of supply air approx. 170 000 m3/h; installation
of process heat and central heating, solar installation; fabrication and
assembly of KLIMAT PRO products.

KLIMAT SOLEC Sp. z o.o.

Dopasowane rozwiązania

Transport - Transportation
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Dworzec PKP Łódź Fabryczna
// TRAIN STATION
Lokalizacja — Polska
Localization — Poland

PL

Zakres prac: wykonanie instalacji wentylacji, oddymiania oraz instalacji
bytowej; montaż centrali wentylacyjnych oraz wykonanie i montaż
produktów KLIMAT PRO.

EN

Scope of work: ventilation and smoke extraction; regular installation;
installation of ventilation units; delivery and assembly of KLIMAT PRO
products.

2016
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Obiekty wojskowe - Military Facilities
klimat-solec.pl

Magazyn Wysokiego Składowania w Kutnie
// MILITARY FACILITIES IN KUTNO
Lokalizacja — Polska
Localization — Poland

PL

Zakres prac: wykonanie instalacji wentylacji bytowej oparta na 22 centralach wentylacyjnych o łącznej wydajności powietrza nawiewanego przekraczającej 280 000 m3/h oraz 44 wentylatorach wywiewnych (standardowych oraz chemoodpornych) o wydajności przekraczającej 59 000 m3/h.

EN

Scope of work: installation of regular ventilation based on 22 air handling
units with a total capacity exceeding air supply 280 000 m3/h and 44
exhaust fans with a capacity exceeding 59 000 m3/h.

KLIMAT SOLEC Ltd.

Perfectly fitted solutions

Przemysł - Industry
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Elektrownia w Kirkniemi Mill
// KIRKNIEMI MILL POWER PLANT
Lokalizacja — Finlandia
Localization — Finland

PL

Zakres prac: wykonanie wentylacji dla pomieszczeń technicznych;
wykonanie i montaż konstrukcji wsporczych pod urządzenia
spawane ocynkowane.

EN

Scope of work: construction of ventilation systems for technical rooms;
fabrication and installation of supporting structures for galvanized welded
devices.

2016

034

Kultura - Culture
klimat-solec.pl

Opera i Filharmonia Podlaska
// PODLASIE OPERA AND PHILHARMONIC
Lokalizacja — Polska
Localization — Poland

PL

Zakres prac: wykonanie instalacji pożarowej oraz instalacji wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji dla 19 różnych pomieszczeń o różnorodnych
wymaganiach.

EN

Scope of work: mechanical ventilation, fire installation and air conditioning for 19 different rooms with various requirements.

KLIMAT SOLEC Sp. z o.o.

Dopasowane rozwiązania

Edukacja - Education
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Kampus Uniwersytetu w Białymstoku
// BIAŁYSTOK UNIVERSITY CAMPUS
Lokalizacja — Polska
Localization — Poland

PL

Zakres prac: wykonanie instalacji wentylacji bytowej, klimatyzacji oraz
wentylacji technologicznej, w tym indywidualne instalacje wyciągowe
dla pomieszczeń narażonych na zanieczyszczenia.

EN

Scope of work: installation of regular ventilation, air conditioning and
ventilation technology, including individual exhaust systems for rooms
exposed to contamination.

2016
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Inne - Miscellaneous
klimat-solec.pl

Buma Square Business Park
// BUMA SQUARE BUSINESS PARK
Lokalizacja — Polska
Localization — Poland

PL

Zakres prac: wykonanie wentylacji wywiewnej oraz nawiewno-wywiewnej wraz z instalacją automatyki; wykonanie instalacji klimatyzacji komfortu; opracowanie i wdrożenie instalacji dla zmienionych
rozwiązań technologicznych i wykorzystanych urządzeń, zgodnie
z wymaganiami inwestora.

EN

Scope of work: supply and exhaust ventilation system, and exhaust ventilation system - depending on the purpose of rooms; system automation,
comfort air conditioning.

KLIMAT SOLEC Ltd.

Perfectly fitted solutions
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