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01 PROFIL SPOLOČNOSTI

O spoločnosti

Certifikát bezpečnosti  
a ochrany zdravia pri práci

Certifikát manažérstva  
kvality

Certifikát environmentálneho  
manažérstva

Od 31. augusta 2012 je spoločnosť CLIMAPORT s.r.o. 
oficiálnym distribútorom zn. CARRIER na Slovensku  
v segmente predaja a servisu klimatizácie pre bytové, 

komerčné a priemyselné aplikácie, technologické chladenie, 
výrobníky chladenej vody, fan-coilové jednotky, vzducho-
technické jednotky, VZT koncové prvky a ostatné produkty  
v rámci skupiny Carrier Airconditioning.

Nadnárodná spoločnosť Carrier Corporation je svetovou 
jednotkou v klimatizácii a chladení, ktorá prostredníctvom 
svojho partnera CLIMAPORT s.r.o. ponúka zákazníkom kom-
pletný sortiment v oblasti transportného a stacionárneho 
chladenia, autobusovej klimatizácie, priemyselnej a komfort-
nej klimatizácie, technologického chladenia, výrobníkov stu-
denej vody, ventilátorových konvektorov, vzduchotechnic-
kých centrál a koncových vzduchotechnických komponentov.

Oblasť TZB, ktorá je označovaná ako segment HVAC 
(Heating-Ventilation-Airconditioning) zahŕňa všetky druhy 
komfortnej a priemyselnej klimatizácie vhodnej do bytov, 
kancelárií, administratívnych centier, hotelov, supermarke-
tov, dátových a telekomunikačných centier, nemocníc, bánk 

a tiež veľkých priemyselných podnikov s požiadavkou na 
výrobu chladiacej vody.

Odborníci spoločnosti CLIMAPORT v spolupráci s projek-
tantmi pre Vás vedia klimatizáciu a vzduchotechniku doslova 
„ušiť na mieru“.

Servis
V rámci servisných úkonov poskytujeme:

uvedenie do prevádzky,

záručný a pozáručný servis chladiacich a klimatizač-
ných zariadení, 

distribúcia náhradných dielov – špecifikácia a predaj,

oprava a údržba chladiacich okruhov,

repasácia chladiacich okruhov so starými chladivami 
– retrofit,

diagnostika a analýza chladiacich okruhov – skúšky 
tesnosti.
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Štruktúra spoločnosti

Ročný obrat

VEDENIE SPOLOčNOSTI 
CLImaPORT

ODDELENIE  
KLImaTIZÁCIE  

(RLC, VRF, Tepelné čerpadlá)

ODDELENIE  
CHLaDENIa  

a VYKUROVaNIa

ODDELENIE  
SERVISU

FINaNčNÉ  
ODDELENIE

ODDELENIE  
LOGISTIKY

Tržby CLImaPORT s.r.o.

2013 2 152 024 €

2014 2 089 880 €

2015 4 042 862 €

2016 3 000 000 €

plán 2017 3 000 000 €
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02 HLavNí dOdávaTeLIa 

Spoločnosť Carrier prikladá ochrane životného pros-
tredia najvyšší význam. Cieľom spoločnosti Carrier je 
zlepšenie kvality života svojich zákazníkov. Spoloč-

nosť Carrier však pritom berie ohľad na životné prostre-
die. Spoločnosť Carrier vykonáva trvalý výskum a vývoj s 
ohľadom na energetickú účinnosť a čistejšie technológie s 
cieľom chrániť životné prostredie a šetriť náklady v rámci 
akýchkoľvek aktivít spoločnosti, čo prispieva k zachovaniu 
nášho životného prostredia! 

Pred viac ako 100 rokmi, kedy Williams Carrier ako 
prvý položil základy modernej klimatizácie a vyvinul prvý 

klimatizačný systém Carrier bol prvým výrobcom klimati-
zácie, ktorý použil bezchlórové chladivá nepoškodzujúce 
ozónovú vrstvu. Za svoj prínos k rozvoju výrobkov šetrných 
k životnému prostrediu dostal Carrier prestížne ocenenie za 
ochranu ozónovej vrstvy od americkej agentúry na ochra-
nu životného prostredia (EPA). V súčasnej dobe je Carrier 
najväčším svetovým výrobcom klimatizácie, vykurovania, 
vetrania a komerčných chladiacich systémov pre chladia-
cu, klimatizačnú, vetraciu a vykurovaciu techniku. Carrier 
GmbH & Co. KG je súčasťou United Technologies Corpora-
tion (UTC), pričom UTC zamestnáva okolo 223 000 ľudí a je 
zastúpená asi v 180 krajinách po celom svete.

O značke Carrier

Referencie vo svete Produkty

Alexandrijská Veľká knižnica 
(Egypt)

Expo v Singapure

Galleria degli Uffi zi  
(Florencia, Taliansko)

Sixtínska kaplnka  
(Vatikán, Taliansko)

Beijing Palace Museum  
(Čína)

Tate Modern Gallery  
(Londýn, VB)

Palacio Baluarte  
(Pamplona, Španielsko)

Automobilový okruh Monza  
(Taliansko)

Múzeum Acropolis  
(Atény, Grécko)

TAIPEI – najvyššia budova  
sveta

Ventilátorové konvektory
- (fan-coilové jednotky) v parapetnom, podstropnom, 
kanálovom, kazetovom alebo nástennom prevedení

Tepelné čerpadlá
- pre rezidenčné aplikácie 
- vysokoúčinné priemyselné 
- vysokoteplotné priemyselné 
- v prevedení vzduch/voda, voda/voda, zemný kolektor/voda.

Chladiče kvapalín   
- so vzduchom chladeným kondenzátorom 
- s vodou chladeným kondenzátorom 

Roof-topy
- nástrešné kompaktné klimatizačné zariadenia

Priame chladenie

- rezidenčné VRF, Split a Multisplit jednotky, a jednotky   
   do ľahkého priemyslu s chl. výkonom 2,5 až 200 kW
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Willis Haviland Carrier ako prvý na svete navrhol klimatizačný systém. 
Tento vynález bol pôvodne určený pre zákazníka z New Yorku, ktorý po-
treboval vyriešiť problém nadmerného tepla vo svojej tlačiarni. Vynález 
pána W. H. Carriera bol skutočný objav, ktorý bol natoľko inovatívny aby 
dokázal založiť spoločnosť a vytvoriť samostatné priemyselné odvetvie 
pre globálnu produkciu a osobný komfort.

Willis Carrier vymyslel „Racionálny psychrometrický vzťah“ pre výpočet 
teploty vlhkého teplomera, ktorý je predchodca grafov používaných 
dnes. Stal sa tak celosvetovo uznávaným.

Korporácia Carrier Engineering na čele s Willisom Carrierom ako riadi-
teľom vytvára úplne nové priemyselné odvetvie aj napriek hospodár-
skemu poklesu a svetovej vojne.

Carrier vyhlásil, že 4. najväčší a najmodernejší povojnový mrakodrap 
v New Yorku bude klimatizovaný systémom Carrier Conduit Weather-
master.

Nárast spoločnosti Carrier vďaka United Technologies zmenil celosve-
tový trh s vykurovaním, vzduchotechnikou a klimatizáciou.

Magazín Time zaradil Willisa Carriera medzi 100 najvplyvnejších ľudí 
storočia 48 rokov po jeho smrti.

Carrier predstavil svoju prvú domácu klimatizáciu.

17. Júl 1902

1911

1915

1949

1979

1998

1926

POSTUPOm čaSU, bOL CaRRIER UZNaNý aKO SVETOVý LEaDER V HIGH-TECH 
KúRENí, KLImaTIZÁCIÁCH a CHLaDIaCICH RIEŠENIaCH. SPOLOčNOSť POKRa-
čUJE V INOVÁCIÁCH S CIEľOm PONúKNUť PRODUKTY a RIEŠENIa S VEDúCIm 
POSTaVENím Na TRHU.

Willis Haviland Carrier
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02 HLavNí dOdávaTeLIa 

Tri kľúčové technológie
Jadrom činností spoločnosti Alfa Laval sú už viac ako 

130 rokov tri základné technológie: prenos tepla, separácia 
a doprava tekutín. Všetky tri zohrávajú významnú úlohu  
v rôznych oblastiach priemyslu.

100 krajín
Produkty Alfa Laval sa predávajú v približne 100 kra-

jinách (vo viac než polovici z nich má Alfa Laval svoje ob-
chodné zastúpenia) a sú vyrábané v 42 veľkých výrobných 
závodoch (v Európe, Ázii, Spojených štátoch a Brazílii).

18 000 zamestnancov
Alfa Laval má v súčasnosti na celom svete okolo 18 000 

zamestnancov.

Nepretržitý vývoj
Nepretržitý vývoj je podmienkou pre posilňovanie kon-

kurencieschopnosti. Približne 2,5 % celkového obratu firma 
ročne investuje do vývoja a výskumu. Vďaka tomu môžeme 
každý rok uviesť na trh 35 až 40 nových výrobkov.

Alfa Laval je dodávateľom zariadení (odstredivky, vý-
menníky tepla, čerpadlá, ventily, a iné) do priemyslu:

energetického (veľká energetika, ale i výroba teplej 
vody a chladiace systémy pre komunálne použitie a pre 
priemysel…),

chemického (anorganická a organická chémia, petro-
chémia, výroba plastov a vlákien, papiera…), 

výroby železa, ocele a koksu

potravinárskeho (hlavne konzumných olejov a tukov, 
tiež výroba liehu, cukru a škrobu),

kvasného,

farmaceutického priemyslu a biotechnológií. 

O značke alfa Laval

Produkty

meďou spájkované 
výmenníky tepla

Doskové rozoberateľné 
výmenníky tepla

Vzduchom chladené 
chladiče kvapalín

Vzduchom chladené 
kondenzátory

SPOLOčNOSť CLImaPORT JE OD ROKU 2012 OFICIÁLNYm DISTRIbúTO-
ROm ZaRIaDENí ZN. aLFa LaVaL (NaJmä SEGmENT KLImaTIZačNÉ  
a CHLaDIaCE SYSTÉmY).
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Spoločnosť Baltimore AirCoil je svetový líder v oblasti 
návrhu, výroby a distribúcie sprchovaných a hybrid-
ných chladiacich veží a tiež zásobníkov ľadu.

Z malej firmy Baltimore Aircoil company (BAC), zalo-
ženej v roku 1938 Johnnom Engalitcheffom v Baltimore 
sa v priebehu rokov stala nadnárodná spoločnosť. Ruský 
emigrant Engalitcheff sa stal priekopníkom technológie 
chladiacich systémov v každom zmysle slova a podporil 
rozvoj trhu chladenia a klimatizácie.

Viac ako 2000 zamestnancov dnes podľa vzoru Engalit-
cheffa pracujú na inováciách dizajnu a technológií, výrobe  
a marketingu svojich produktov.

BAC dokáže uspokojiť špecifické požiadavky svojich zá-
kazníkov na výkon zariadení s ohľadom na vysokú účinnosť 
a environmentálnu udržateľnosť. Ponúka špecifické typy 
produktov pre všetky typy rozličných aplikácií a uspokojuje 
potreby trhu.

O značke baltimore

Produkty

Otvorené sprchované  
chladiace veže

Uzatvorené 
sprchované  
chladiace veže

Hybridné 
chladiace 
veže

SPOLOčNOSť CLImaPORT 
JE OD ROKU 2012 OFICIÁL-
NYm DISTRIbúTOROm  
ZaRIaDENí ZN. baLTImORE 
aIRCOIL
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03 ReFeReNcIe

kompletný sortiment zariadení schopný uspokojiť aj najnáročnejších zákazníkov

vysoká sezónna účinnosť zariadení v každom režime (chladenie / kúrenie)

nízke prevádzkové náklady a krátka doba návratnosti investície do technológie

systémy chladenia s aplikáciou voľného chladenia

vnútorné kanálové jednotky s možnosťou sacích / výtlačných plén

zariadenia s nízkou prevádzkovou hlučnosťou

moderný a elegantný dizajn viditeľných prvkov

možnosť rozpočítavania prevádzkových nákladov jednotlivých nájomníkov

Nákupné centrá a polyfunkčné objekty

Galéria mlyny

Nitra

1,2 MW

vysokoúčinné skrutkové 
kompresory v kombiná-
cií s chladiacimi vežami 
Baltimore 

City aréna

Trnava

3,2 MW

vysokoúčinné tepelné 
čerpadlá pre úpravu 
vnútornej klímy a ohrev 
trávnika
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Laugarício

Trenčín

3,2 MW

aplikácia technológie 
DX voľného chladenia 
a rekuperácie tepla pre 
ohrev TUV

Galéria Lučenec

Lučenec

1,65 MW

aplikácia technológie  
DX voľného chladenia  
v ultratichom vyhotovení 
pre aplikáciu v rezidenčnej 
zóne mesta Lučenec
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03 ReFeReNcIe

kompletný sortiment zariadení schopný uspokojiť aj najnáročnejších zákazníkov

zariadenia v energetickej triede A, uľahčujú získanie energetických certifikátov LEAD a BREAM

zabezpečenie maximálneho komfortu pri distribúcií chladu vo vnútorných priestoroch

systémy chladenia s aplikáciou voľného chladenia 

možnosť rozpočítavania prevádzkových nákladov jednotlivých nájomníkov

moderný a elegantný dizajn viditeľných prvkov

aplikácie VRF systémov (priameho chladenia) s variabilitou vnútorných jednotiek

administratívne budovy

Staromestská Office

Bratislava

0,96 MW

všetky chladiace zariade-
nia v energetickej  
triede A 

Digital Park 1, 2, 3

Bratislava

12,4 MW

1,8 MW vo voľnom chlade-
ní (systémom DX) 

tepelné čerpadlá  
voda-voda 1,68 MW  
s výstupnou teplotou 63°C
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Westend Gate, Tower, 
Quadrant, Court

Bratislava

4,1 MW

1450 ks fancoilových  
jednotiek a 700 ks  
štrbinových výustiek

River Park

Bratislava

7,2 MW

chladiče voda-voda,  
s kondenzátorom chla-
deným vodou z Dunaja 
2450 ks fancoilových 
jednotiek
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03 ReFeReNcIe

zariadenia v energetickej triede A, uľahčujú získanie energetických certifikátov LEAD a BREAM

zabezpečenie maximálneho komfortu pri distribúcií chladu vo vnútorných priestoroch

možnosť rekuperácie odpadného tepla napr. do bazénovej technológie (ohrev bazénov)

zabudovateľné vnútorné jednotky, ktorý nenarúšajú dizajn vnútorných priestorov

zariadenia s nízkou prevádzkovou hlučnosťou

hotelový systém s čítačkou hotelových kariet

široký sortiment split a multisplit jednotiek

Hotelové komplexy a rezidenčné objekty

Panorama City

Bratislava

2,0 MW

nízkohlučné kondenzáto-
ry Alfa Laval hneď nad lu-
xusnými apartmánmi na 
najvyšších poschodiach 

Hotel Kempinski

Štrbské Pleso

0,6 MW

ultra tiché vyhotovenie 
chladičov v rekreačnej 
zóne národného parku
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Hotel Double Tree  
by Hilton

Bratislava

2,3 MW

náročná montáž  suchých 
chladičov Alfa Laval na 
streche pod heliportom

Hotel Crowne Plaza

Bratislava

0,96 MW

odpadné teplo  
z chladičov využité  
na ohrev bazénov
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03 ReFeReNcIe

zariadenia vyhotovené z materiálov určených do čistých priestorov

tepelné čerpadlá s možnosťou teploty výstupnej vody až 85°C 

technológia zásobníkov ľadu pri aplikáciách s nedostatočným výkonom el. prípojky

možnosť aplikácie systému absorpčného chladenia

Zdravotnícke, športové areály a iné

Národný ústav  
srdcových a cievných 
chorôb

Bratislava

1,8 MW

280 ks ultra tichých  
fancoilových jednotiek  
v lôžkových častiach 

Letisko m. R. Štefánika

Bratislava

4,5 MW

aplikácia chladiacich stro-
jov Carrier v najväčšom 
Slovenskom letisku
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Hokejový štadión  
O. Nepelu

Bratislava

2,3 MW

skrutkové kompresory naj- 
novšej generácie s regulá- 
ciou výkonu od 15 do 100% 

bratislavský hrad

Bratislava

2 MW

aplikácia technológie zá-
sobníkov ľadu pre akumu-
láciu chladu pre potrebu 
špičkových odberov
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03 ReFeReNcIe

kompletný sortiment zariadení schopný uspokojiť aj najnáročnejších zákazníkov

vysoká účinnosť zariadení v každom režime (chladenie / kúrenie)

zariadenia s výkonmi až 2000  kW

vysoká spoľahlivosť a životnosť zariadení až 15 rokov

systémy chladenia s aplikáciou voľného chladenia 

možnosť aplikácie systému absorpčného chladenia

nízke prevádzkové náklady a krátka doba návratnosti investície do technológie

trigenerácia

Technologické aplikácie 

U. S. Steel

Košice

5 MW

aplikácia technológie 
absorpčných chladičov  
s chladiacim výkonom  
až 2,5MW 

KIa motors

Teplička nad Váhom

3,8 MW

kompaktné chladiče  
s vysokoúčinnými  
skrutkovými  
kompresormi
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Samsung Electronics 
Slovakia

Galanta

3,9 MW

aplikácia vzduchotech-
nických jednotiek Carrier 
39HQ

SONY Electronics  
Slovakia - Foxconn

Nitra

6,8 MW

aplikácia chladičov  
s technológiou  
turbokompresorov
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Spoločnost

Názov spoločnosti: CLIMAPORT, s.r.o. 
Sídlo: Levická 7, 949 01 Nitra 
Korešpondencia: Levická 7, 949 01 Nitra

Kontaktné údaje

Tel.: +421 905 532 091 
E-mail: info@climaport.sk 
Web: www.climaport.sk

Registratúrne údaje

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného 
súdu Nitra, oddiel Sro, vložka 31846/N 
IČO: 46 685 693 
DIČ: 2023533006 
IČ DPH: SK7120000030

Bankové spojenie

VÚB, a.s. 
SWIFT: SUBASKBX 
IBAN: SK45 0200 0000 0033 0185 2753

Vedenie spoločnosti

Peter Behúl, MBA 
Managing director 
Tel.: +421 905 532 091 
E-mail: behul@climaport.sk

Obchodné oddelenie

E-mail: obchod@climaport.sk

Ekonomické oddelenie 
E-mail: ekonomicke@climaport.sk

Servisné oddelenie

E-mail: servis@climaport.sk

Oddelenie logistiky

E-mail: logistika@climaport.sk

04 KONTaKTy

Kontaktná adresa

Oddelenia
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Sídlo spoločnosti

Levická 7 
949 01 Nitra



Poznámky
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