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Początek

Historia firmy KLIMAT SOLEC sięga 1988 roku. 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.

Droga do obecnej pozycji to ponad dwadzieścia lat wytrwałej pracy – najpierw nad organizacją elementarnej produkcji oraz sieci dystrybucji, 
a wraz z rozwojem -  nad nowymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi oraz innowacjami. Od samego początku rozwój firmy opierał się wyłącznie 
na własnym kapitale.

Dziś KLIMAT SOLEC poszukuje możliwości wdrażania innowacyjnych produktów oraz usług, dbając przy tym o ich najwyższą jakość oraz otymalizację 
kosztów eksploatacji budynków.

Beginning

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. 

To get to where we are now has taken twenty years of hard work – first we had to organise the basics of production 
and establish our network of distribution, and as our business grew, we were able to focus on new solutions 
and innovation. From the very beginning, we have been developing the company solely using our own capital. 

Today, KLIMAT SOLEC pursues new opportunities for the implementation of innovative products and services, 
while maintaining the highest levels of quality and striving to optimise building operating costs.
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Rozwój
Historia

1988
Powstanie Zakładu Wielobranżowego Klimat
Establishment of Multi-Purpose Company Klimat

1999
Wybudowanie nowej siedziby firmy
Construction of our new head office

2000
Zmiana osobowości prawnej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
Our legal personality changes to a limited liability company

2003
Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001
Implementation of the ISO 9001 Quality Management System

2005
Utworzenie Działu Projektowania
Creation of our Design Department

2007
Wprowadzenie do oferty instalacji grzewczych
Heating systems are introduced to our portfolio

2008
Wybudowanie nowej hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni 5000 m2

Construction of a new 5000 m2 production and storage facility

2009
Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 14001, PN 18001 oraz OHSAS
Implementation of the ISO 14001, PN 18001 and OHSAS Quality Management Systems

2010
Powstanie Działu Badań i Rozwoju
Creation of our Research and Development Department

2011
Wdrożenie nowego systemu informatycznego obejmującego większość procesów w firmie
Implementation of a new IT system encompassing the majority of our business processes

2012
Wprowadzenie marki KLIMAT PRO
Launch of the KLIMAT PRO brand

2013
Uzyskanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego 
We receive an industrial safety certificate

Uzyskanie świadectwa akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego
We receive an ICT security accreditation certificate  

Utworzenie Działu Automatyki
Creation of our Automation Department

Utworzenie Działu Serwisu
Creation of our Service Department

Rozszerzenie oferty o klimatyzację
Air conditioning products added to our portfolio

Progress
history
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Rozwój
Badania i rozwój

Dział Badań i Rozwoju KLIMAT SOLEC pracuje nad ulepszaniem obecnie oferowanych produktów oraz tworzeniem nowych rozwiązań. Praca nad 
obecnymi produktami to w głównej mierze działania mające na celu zwiększenie szczelności elementów wentylacyjnych, zmniejszenie oporów 
w instalacjach, zmniejszenie energochłonności czy ustalenie zasad optymalnego doboru konkretnych urządzeń. Dział wyposażony jest we własne 
laboratorium, które pozwala na badanie wielu parametrów oferowanych produktów. Wszystkie badania odbywają się zgodnie z obowiązującymi 
polskimi oraz europejskimi normami badawczymi. Dzięki temu wyniki badań są wiarygodne, co umożliwia wprowadzanie na ich podstawie ważnych 
zmian produktowych a także dobór odpowiednich urządzeń. 

Jednym z ostatnich projektów Działu Badań i Rozwoju było wdrożenie systemu przewodów i kształtek oddymiających. System posiada pierwszy na 
polskim rynku kompensator oddymiający, który przejmuje termiczne wydłużenia przewodów oddymiających. W 2013 roku system został dostoso-
wany do wymogów normy PN-EN 12101-7:2012 i jest znakowany znakiem CE.

W zakresie badania produktów, KLIMAT SOLEC współpracuje z wiodącą w województwie kujawsko-pomorskim uczelnią techniczną: Uniwersytetem 
Techniczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Współpraca z partnerem naukowym daje wiele wspólnych korzyści oraz wspomaga synergię działań 
w celu oferowania jeszcze lepszych rozwiązań. 

Progress
Research and development

The Research and Development Department of KLIMAT SOLEC improves our current products and develops 
new solutions. The advancement of our existing products mainly involves carrying out activities aimed to increase 
air tightness of ventilation products, reduce system resistance, decrease power consumption and formulate the 
rules for the optimum selection of particular pieces of equipment. The department has its own laboratory, making 
it possible to test multiple parameters of the products in our portfolio. All tests are carried out in compliance with 
the applicable Polish and European testing standards. This makes the test results reliable and enables us to intro-
duce significant product enhancements and select the right equipment. 

Among the latest projects completed by our Research and Development Department was the launch of a system 
of smoke-venting ducts and fittings. The system includes – a first on the Polish market, a smoke-venting compen-
sator acting as a thermal extension to smoke-venting ducts. In 2013, the system was adapted to conform to the 
requirements of the PNEN 12101-7:2012 standard and now carries the CE marking. 

As far as product testing is concerned, KLIMAT STOLEC cooperates with the leading technical university in the 
Kujawy-Pomerania province: the University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz. This collaboration with 
an academic partner has many benefits for both parties and provides a synergy of actions that makes it possible 
for us to offer even better solutions.



 www.klimat-solec.pl 05

Rozwój
Pracownicy

Pozycja, jaką osiągnął KLIMAT SOLEC, nie byłaby możliwa bez zaangażowania jego pracowników. Jedną z głównych wartości, jakie wyznaje firma, 
jest rozwój jej kadry. KLIMAT SOLEC stawia na osoby, które gotowe są związać z firmą w dłuższej perspektywie oraz rozwijać razem z nią. 

Zatrudniając specjalistów firma stawia na ich ciągły rozwój poprzez udział w ciekawych projektach, doskonalenie umiejętności w codziennej pracy 
czy udział w szkoleniach. Dynamiczne otoczenie zapewnia pracownikom pracę pełną wyzwań i możliwość zdobywania nowych doświadczeń. 
KLIMAT SOLEC chętnie zatrudnia również studentów oraz absolwentów, dając im możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia. 
Wielokrotnie osoby te związują się z firmą na lata.

Wraz z rozwojem firmy sukcesywnie zwiększała się liczba pra-
cowników. W chwili obecnej KLIMAT SOLEC zatrudnia ponad 
250 osób. W ostatnich 10 latach zatrudnienie 
wzrosło dwukrotnie.

With the growth of our business, we have been increasing 
the number of our staff. At present, KLIMAT SOLEC employs 
over 250 people. During the last 10 years, the employment 
has doubled.

Progress
The personnel

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 wo 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 participa-
tion 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 stimulating challenges 
and ample opportunities to gain new experiences. KLIMAT SOLEC readily employs students and graduates, making 
it possible for them to develop their skills and acquire experience. A large number of them stay with us for years.
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Silna marka
KLIMAT SOLEC

KLIMAT SOLEC jest dziś jednym z ważniejszych w kraju wykonawców systemów klimatyzacji, wentylacji oraz ogrzewania.  Firma oferuje 
kompleksową obsługę inwestycji budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych, a w szczególności:

KLIMAT SOLEC oferuje Klientom indywidualne i zoptymalizowane rozwiązania techniczne w zakresie projektowania i wykonawstwa instalacji, 
które stosowane są w rozmaitych obiektach: od usługowych i biurowych, kończąc na bardzo złożonych systemach w obiektach przemysłowych, 
laboratoryjnych czy medycznych. Ponadto KLIMAT SOLEC oferuje dostosowanie projektów Klienta do jego potrzeb oraz rozwiązania umożliwiające 
modernizację wadliwie działających systemów HVAC w celu obniżenia kosztów eksploatacyjnych. 

KLIMAT SOLEC kładzie szczególny nacisk na jakość swoich usług i w tym celu wciąż ulepsza oferowane rozwiązania. Firma jest w stanie obsługiwać 
realizacje o znacznym rozmiarze oraz stopniu skomplikowania, jak np. duże galerie handlowe czy hotele. Firma działa zgodnie ze standardami ISO 
9001, ISO 14001 oraz ISO 18001. W swojej działalności zawsze kieruje się etyką – względem Klientów, pracowników oraz kontrahentów. 
KLIMAT SOLEC od lat jest członkiem Stowarzyszenia Polska Wentylacja oraz Business Center Club. 25-letnie doświadczenie, ciągłe zdobywanie 
i pogłębianie wiedzy oraz nowatorskie myślenie pozwoliło zdobyć pozycję jednego z ważniejszych wykonawców w obsługiwanym segmencie i 
zbudować stabilną, godną zaufania markę. 

projektowanie instalacji 
wentylacji, klimatyzacji 

oraz ogrzewania 

design of ventilation, 
air conditioning and 

heating systems

wykonawstwo oferowanych 
instalacji

delivery of our systems

serwis oferowanych instalacji

maintenance of our systems

modernizacja instalacji w 
celu optymalizacji kosztów 

eksploatacji 

modernisation of third-party 
systems to optimise 

operating costs

produkcja elementów wen-
tylacyjnych i oddymiających 

KLIMAT PRO

production

Strong brand
KLIMAT SOLEC

Today, KLIMAT SOLEC ranks among Poland’s key providers of HVAC systems. The company offers comprehensive 
support of construction projects within the domain of sanitation systems. KLIMAT SOLEC offers individualised and 
optimised 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 modernising 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. The company 
operates in compliance with the ISO 9001, ISO 14001 and ISO 18001 standards. When doing business, we are 
always guided by ethics and have our clients, employees and contractors at heart. KLIMAT SOLEC has long been 
a member of the Polish Ventilation Association and the Business Centre Club. 25 years’ experience, continuous 
drive to learn and explore, plus innovative thinking has enabled us to achieve the position of one of key contractors 
in our line of business and to build a strong and reliable brand.
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Silna marka
KLIMAT SOLEC wentylacja

KLIMAT SOLEC wykonuje instalacje wentylacji dla różnorodnych obiektów, takich jak: hotelowe, gastronomiczne, rekreacyjne, sportowe, laborato-
ryjne, wojskowe, biurowe, przemysłowe czy służby zdrowia. W ww. obiektach firma montuje instalacje wentylacji komfortu, wentylacji procesowej, 
wentylacji awaryjnej oraz wentylacji pożarowej. KLIMAT SOLEC wykonuje wszelkiego rodzaju instalacje wentylacji - od prostych układów grawitacyj-
nych po rozbudowane systemy wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. 

Instalacje te, w zależności od konfiguracji, realizują procesy wymiany powietrza z funkcjami jego oczyszczania, ogrzewania, chłodzenia, nawilża-
nia i osuszania. Dzięki tak szerokiej gamie zastosowanych rozwiązań spełnione są wszelkie wymagania Inwestorów. 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.

Strong brand
KLIMAT SOLEC ventilation 

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 characterised by very low operating costs.
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Silna marka
KLIMAT SOLEC klimatyzacja

KLIMAT SOLEC wykonuje zarówno instalacje klimatyzacji komfortu, jak również klimatyzacji procesowej. W ramach tych instalacji montowane 
są układy oparte na urządzeniach z bezpośrednim odparowaniem (układy freonowe z klimatyzatorami typu Split, Multi Split i VRF, agregaty 
skraplające zasilające chłodnice freonowe) lub na układach chłodzenia pośredniego wodnego lub glikolowego (układy wody lodowej zasilające 
klimakonwektory, chłodnice wodne/glikolowe oraz urządzenia technologiczne). 

Stosowane są 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, w których stawiane są wyższe wymagania, montowane 
są układy osuszania i nawilżania.

Strong brand
KLIMAT SOLEC air conditioning 

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 characterised by very low operating costs. In facilities with higher requirements, we install drying 
and humidification systems.
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Silna marka
KLIMAT SOLEC ogrzewanie

KLIMAT SOLEC wykonuje wszelkiego rodzaju instalacje ogrzewania - od prostych po rozbudowane systemy grzewcze zasilające układy ogrzewania 
grzejnikowego, ogrzewania podłogowego, ciepła technologicznego dla urządzeń wentylacyjnych oraz dla urządzeń technologicznych. 
Wykonywane instalacje, w zależności od potrzeb, oparte są na czynniku grzewczym wodnym, glikolowym lub parowym. W przypadku czynnika 
parowego, jest on stosowany również do celów nawilżania powietrza wentylacyjnego.

KLIMAT SOLEC 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 powietrza wentylacyjnego usuwanego z budynków, układy odzysku 
ciepła skraplania z urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych a także układy odzysku ciepła z urządzeń technologicznych (np. z układów chłodzenia 
wtryskarek czy kompresorów sprężonego powietrza).

Strong brand
KLIMAT SOLEC heating 

KLIMAT SOLEC delivers all types of heating systems – simple and complex – intended for radiator heating, under-
floor 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).



10 www.klimat-solec.pl 

Silna marka
KLIMAT SOLEC automatyka

KLIMAT SOLEC zapewnia pełną automatykę realizowanych inwestycji, obejmującą w szczególności:

�� automatyka: 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.

Ponadto KLIMAT SOLEC oferuje modernizację istniejących układów automatyki, co ma na celu lepsze wykorzystanie istniejących systemów. 
Firma wykonuje ekspertyzy w zakresie poprawności wykonania układu automatyki (dotyczy automatyki branży HVAC). KLIMAT SOLEC wykonuje 
również automatykę i detekcję w strefach zagrożonych wybuchem (np. przewody pożarowe do sterowania oddymiania).

Strong brand
KLIMAT SOLEC automation

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 modernisation 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).

KLIMAT SOLEC provides automation and detection equipment for explosive atmospheres (e.g. fireproof cables used 
for smoke-venting control).
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Silna marka
KLIMAT SOLEC serwis

Systemy wentylacji, klimatyzacji oraz ogrzewania z uwagi na wysoki stopień skomplikowania wymagają regularnego serwisu, dzięki czemu ich praca 
jest dłuższa i bardziej efektywna.

W trosce o zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz grzewczych, Dział Serwisu KLIMAT SOLEC 
świadczy usługi w zakresie przeglądów gwarancyjnych, pogwarancyjnych, jednorazowe wizyty serwisowe oraz kompleksową, stałą opiekę nad 
systemami klimatyzacyjnymi i wentylacyjnymi. Serwis wspiera kompleksowo 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 poszczególnych elementów systemu oszczędza 
pobieraną energię, 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 uznanych w świecie marek.

Strong brand
KLIMAT SOLEC servicing

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. 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. Appropriate 
maintenance of individual system components provides energy savings, improves air quality and minimises 
the presence of fungi, allergens or bad smell. Our Service Department has received authorisations, certifications 
and references to install, service and repair the equipment of many world-renowned brands.
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Silna marka
KLIMAT PRO

KLIMAT PRO to nowa marka wprowadzona przez KLIMAT SOLEC, która oferuje produkcję szerokiego asortymentu elementów wentylacyjnych: 

 
KLIMAT PRO dostarcza sprawdzone produkty wysokiej jakości. Oferowane produkty przechodzą szczegółowe badania i testy, które pozwalają 
uzyskać wyroby bardzo dobre jakościowo. KLIMAT PRO dostarcza elementy do bardzo różnorodnych obiektów: galerii handlowych, aquaparków, 
hoteli, restauracji a także obiektów użyteczności publicznej, służby zdrowia, farmacji, przemysłu chemicznego, zakładów produkcyjnych, drukarni 
czy silosów. 

W trosce o środowisko naturalne KLIMAT PRO prowadzi rygorystyczną politykę środowiskową. Dokłada wszelkich starań, by zmniejszyć potencjalną 
liczbę zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska. Ogranicza ilość zużywanych materiałów eksploatacyjnych i produkcyjnych poprzez recykling. 
Dba także o to, by zaoszczędzić energię dzięki odpowiednim systemom zarządzania jej zużyciem.

�� elementy oddymiające, 
�� elementy prostokątne, 
�� elementy kołowe,

�� elementy elastyczne, 
�� elementy końcowe, 
�� elementy dachowe i ścienne,

�� tłumiki akustyczne, 
�� przepustnice, 
�� okapy wentylacyjne.

Strong brand
KLIMAT PRO 

KLIMAT PRO is a new brand launched by KLIMAT SOLEC, offering a wide range of ventilation products. 
KLIMAT SOLEC 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 SOLEC 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.
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Odpowiedzialność
społeczna

Odpowiedzialność społeczna KLIMAT SOLEC jest długotrwałym zobowiązaniem oraz dużym wyzwaniem wobec pracowników, partnerów biznesowych, 
władz samorządowych oraz jednostek użyteczności publicznej. KLIMAT SOLEC bazuje na długofalowej strategii opartej na etyce oraz postępowaniu 
zgodnie ze swoją misją i wartościami. 

KLIMAT SOLEC angażuje się w pomoc finansową i organizacyjną osobom najbardziej potrzebującym oraz tym, dla których realizacja własnych pasji 
i zainteresowań jest bardzo ważna. Firma dostrzega i wspiera projekty społeczne z zakresu sportu, kultury oraz inicjatywy organizacji pozarządowych.

firmowa drużyna 
siatkówki 

corporate volleyball 
team 

pomoc pracownikom
oraz członkom ich rodzin

support workers 
and their families

wsparcie instytucji 
charytatywnychi

support charities

Social
responsibility 

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 organisational 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 
organisations.
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Satysfakcja
klienta

Ciągły rozwój i korzystanie z nowych technologii w celu podwyższenia konkurencyjności i funkcjonalności proponowanych przez firmę rozwiązań 
owocuje wyższym poziomem satysfakcji Klienta. 

Budowanie pozytywnych relacji partnerskich i dobra współpraca z Klientami, partnerami oraz pracownikami sprawia, że KLIMAT SOLEC 
jest rzetelnym i solidnym Partnerem biznesowym. Dzięki intensywnej pracy, nowatorskim rozwiązaniom i efektywnym sposobom zarządzania, 
firma poszczycić się może licznymi dyplomami oraz wyrazami uznania dla sprawnego działania i dynamicznego rozwoju. Uznanie Klientów, 
stowarzyszeń oraz instytucji branżowych motywuje do dalszego rozwoju.  

Customer
satisfaction 

Our continuous growth, backed by the use of new technologies to increase the competitiveness and functionality 
of our solutions, ensures high levels of satisfaction among our clients. 

Building positive, partner relations and maintaining good cooperation with the clients, associates and employees, 
makes KLIMAT SOLEC a trustworthy and reliable business partner. Hard work, innovative solutions and effective 
management has earned the company numerous certificates and acknowledgements of skilful operation 
and dynamic growth. The recognition among the clients and line-of-business associations and institutions 
encourages to always take that extra step and continue developing our company.
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Wybrane
inwestycje

Galeria Mazovia
Miejsce realizacji: Płock 

Wentylacja mechaniczna.

Mazovia Mall
Project location: Płock 

Mechanical ventilation.

Galeria Wzorcownia
Miejsce realizacji: Włocławek

Wentylacja mechaniczna, centralne ogrzewanie, ciepło technolog-
iczne, klimatyzacja  oparta na systemie pomp ciepła  i wieży 
chłodniczej o łącznej mocy 2.650 kW plus agregaty do central 
wentylacyjnych, automatyka systemu z monitoringiem.

Wzorcownia Mall
Project location: Włocławek

Mechanical ventilation, central heating, process heat, air conditioning 
based on a heat pump and cooling tower system with a total power 
of 2,650 kW, plus generators for ventilation units and system automa-
tion with monitoring.

Centrum Handlowe Alfa
Miejsce realizacji:  Białystok

Wentylacja i klimatyzacja oparte na centralach dachowych 
z pompami ciepła.

Alfa Shopping Centre
Project location:  Białystok

Ventilation and air conditioning based on rooftop units with heat pumps

Galeria Sfera
Miejsce realizacji:  Bielsko-Biała

Wentylacja mechaniczna.

Sfera Mall
Project location:  Bielsko-Biała

Mechanical ventilation.

Selected
investments 
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Hotel Copernicus
Miejsce realizacji:  Toruń

Wentylacja mechaniczna, klimatyzacja oparta na instalacji wody 
lodowej, centralne ogrzewanie, ciepło technologiczne, wod-kan, 
automatyka systemu.

Copernicus Hotel
Project location:  Toruń

Mechanical ventilation, air conditioning based on an ice-water system, 
central heating, process heat, water and sewage system, 
system automation. 

Holiday Inn
Miejsce realizacji: Bydgoszcz

Wentylacja mechaniczna, klimatyzacja oparta na instalacji wody 
lodowej, centralne ogrzewanie, ciepło technologiczne, wod-kan, 
automatyka systemu z monitoringiem.

Holiday Inn
Project location: Bydgoszcz

Mechanical ventilation, air conditioning based on an ice-water system, 
central heating, process heat, water and sewage system, system 
automation with monitoring. 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 
przy ul. Mehoffera w Warszawie
Miejsce realizacji: Warszawa 

Instalacja wentylacji mechanicznej.

Health and Care Centre at
Mehoffera in Warsaw
Project location: Warszawa 

Mechniacal ventilation.

Regionalny Szpital Specjalistyczny
im. dr Władysława Biegańskiego
Miejsce realizacji:  Grudziądz

• Oddział Psychiatryczny,
• Oddział Pulmonologii,
• Apteka Szpitalna.

Władysław Biegański Regional 
Specialist Hospital
Project location:  Grudziądz

• Psychiatry Department,
• Pulmonology Department,
• Hospital Pharmacy.
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Medicam Szpital Specjalistyczny
Miejsce realizacji:  Gryfice

• Oddział Intensywnej Opieki Medycznej.

Wentylacja mechaniczna oparta na instalacji wody lodowej i instalacji 
ciepła technologicznego oraz automatyka systemu.

Medicam Specialist Hospital
Project location:  Gryfice

• Intensive Care Unit.

Mechanical ventilation and refrigeration units with freon installations 
and system automation.

Szpital Bielański
Miejsce realizacji: Warszawa

• Oddział Ginekologiczno- Położniczy.

Wentylacja mechaniczna wraz z instalacją freonową. Instalacja 
klimatyzacji oraz automatyka systemu.

Bielany Hospital
Project location: Warszawa

• Gynaecology and Maternity Department.

Mechanical ventilation and refrigeration units with freon installations 
and system automation.

Nowy Szpital 
Miejsce realizacji: Świecie

• Sale Operacyjne,
• Oddział Intensywnej Opieki Medycznej,
• Pomieszczenia: Endoskopii, RTG,
• Laboratorium Analityczne i Mikrobiologii.

Wentylacja mechaniczna oraz agregaty chłodnicze wraz z instalacją 
freonową oraz automatyka systemu.

New hospital 
Project location: Świecie

• Operating Theatres,
• Intensive Care Unit,
• Endoscopy, RTG,
• Analytical Laboratory and Microbiology Rooms.

Mechanical ventilation and refrigeration units with freon installations 
and system automation.

Centrum Onkologii
Miejsce realizacji:  Bydgoszcz

• Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej,
• Zakład Medycyny Nuklearnej,
• Zakład Teleradioterapii,
• Blok Operacyjny,
• Zakład Patologii Nowotworów,
• Blok Żywieniowy,
• Zespół Wsparcia Duchowego.

Wentylacja mechaniczna oparta na instalacji wody lodowej, instalacja 
klimatyzacji, instalacje wodno-kanalizacyjne, automatyka systemu.

Oncology Centre
Project location:  Bydgoszcz

• Imaging and Interventional Radiology Department,
• Nuclear Medicine Department,
• External Beam Radiation Department,
• Operating Theatre,
• Cancer Pathology Department,
• Nutrition Department,
• Spiritual Support Unit.

Mechanical ventilation and refrigeration units with freon installations 
and system automation.
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Dermika
Miejsce realizacji:  Pruszków

Wentylacja mechaniczna oparta na instalacji wody lodowej oraz 
automatyka systemu.

Dermika
Project location:  Pruszków

Mechanical ventilation, air conditioning based on an ice-water system 
and system automation. 

Instytut Wysokich Ciśnień
Miejsce realizacji: Warszawa 

Wentylacja mechaniczna wraz z automatyką systemu. Wentylacja 
mechaniczna oraz agregaty chłodnicze wraz z instalacją freonową. 
Instalacja klimatyzacji oraz automatyka systemu.

Institute of High Pressure
Project location: Warszawa 

Mechanical ventilation and system automation.Mechanical ventila-
tion and refrigeration units with freon installations with installation 
and system automation.

Polpharma
Miejsce realizacji: Starogard Gdański

• Laboratorium R&D budynek A, 
• Hala 27B.

Wentylacja mechaniczna oparta na instalacji wody lodowej i instalacji 
ciepła technologicznego.

Polpharma
Project location: Starogard Gdański

• Laboratorium R&D building A, 
• Hall 27B.

Mechanical ventilation and refrigeration units with freon installations.
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