www.klimakslovakia.com | SK

OBSAH
01 Profil spoločnosti									

02

/// 1.1 Poslanie spoločnosti
/// 1.2 Komplexné služby v TZB
/// 1.3 Základné údaje o spoločnosti

02 Prístup k poskytovaným službám						

06

/// 2.1 ISO Certifikácia
/// 2.2 Legislatívne oprávnenia a osvedčenia
/// 2.3 Ochrana životného prostredia
/// 2.4 Partneri spoločnosti – certifikáty výrobcov a dodávateľov
/// 2.5 Prehľad organizačnej štruktúry
/// 2.6 Poistenie spoločnosti
/// 2.7 IT systém ako výhoda pre klienta

03 Vybrané referencie								
04 Prehľad významných projektov						

12
18

/// 4.1 Administratívne budovy
/// 4.2 Hotelové komplexy
/// 4.3 Obchodné centrá a predajne
/// 4.4 Výrobné a logistické centrá
/// 4.5 Občianska vybavenosť
/// 4.6 Obytné súbory
/// 4.7 Široké portfólio referencií

“PROFESIONÁLNE
TZB RIEŠENIA”

05 Dlhodobý prístup ku klientovi 						
06 Personálna politika spoločnosti 						
07 Klima do domu									
08 Kontakty										

32
32
34
36

01

PROFIL SPOLOČNOSTI

1.1 Poslanie spoločnosti

P

oslaním spoločnosti KLIMAK je optimálne pokrývať technologické požiadavky, ktoré sa kladú na funkčnosť a štandard moderných budov. Cesta, ktorú reprezentujeme, je
kvalita, odbornosť a komplexnosť služieb. Kvalifikovaní pracovníci, moderné technológie a prozákaznícke myslenie sú základnými prvkami, ktoré pomáhajú úspešne realizovať riešenia
pre oblasť technického zabezpečenia budov: vzduchotechnika
– chladenie – vykurovanie.

Prinášame riešenia tak, aby
naši partneri mali istotu, že
zariadenia pracujú efektívne,
bezpečne a ekologicky

Spoločnosť KLIMAK od roku 1993 prináša riešenia tak,
aby naši partneri mali istotu, že zariadenia pracujú efektívne,
bezpečne a ekologicky. Sme pripravení navrhnúť a zrealizovať
dielo, ktoré vo vhodnom pomere rešpektuje požiadavky investora kladené na kvalitu, rozpočet a čas.
Použitím vhodných systémov v kombinácii s profesionálnym prístupom sme vytvorili komfortné prostredie
v stovkách významných objektov renomovaných klientov.
Teší nás, že spolupráca má dlhodobý charakter, čo je potvrdením správnosti našej filozofie zameranej na kvalitu ponúkaných služieb.

1.2 Komplexné služby v TZB
Spoločnosť KLIMAK ponúka profesionálne služby
v nasledovnom okruhu činností:
/// projektová a inžinierska činnosť vzduchotechniky, chladenia a vykurovania,
/// poradenská a konzultačná činnosť v oblasti vzduchotechniky – chladenia – vykurovania – merania a regulácie,
/// dodávka vzduchotechnických, chladiacich a vykurovacích zariadení,
/// montáž celkov vzduchotechniky, chladenia a vykurovania,
/// dodávka a montáž elektroinštalácií pre systémy vzduchotechniky, chladenia a vykurovania,

/// oživenie a nábeh vzduchotechniky, chladenia a vykurovania,
/// meranie a regulácia systémov vzduchotechniky, chladenia a vykurovania,
/// správcovská činnosť TZB pre oblasť vzduchotechniky –
chladenia – ústredného kúrenia,
/// záručný a pozáručný servis vzduchotechnických – klimatizačných zariadení,
/// návrh a výkon skúšobnej prevádzky systémov vzduchotechniky, chladenia a vykurovania,
/// odborné prehliadky a servis požiarnych klapiek,
/// garančné skúšky.

1.3 Základné údaje o spoločnosti

Z

načka Klimak bola založená v roku 1993. Spoločnosť
od svojho vzniku neustále rastie odborne i personálne, v súčasnosti počet pracovníkov spoločnosti presahuje 80 zamestnancov. Spoločnosť má stabilnú organizačnú
štruktúru so silným zameraním na technických špecialistov
v oblasti TZB. Počet montážnych pracovníkov je flexibilný
v závislosti od realizačných fáz konkrétnych projektov,
v príslušných mesiacoch dosahuje rozpätie od 150 do 300
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registrovaných montážnikov pre profesie vzduchotechnika,
chladenie, vykurovanie a elektroinštalačné práce.
Sídlo spoločnosti je v krajskom meste Nitra, ktoré poskytuje pohodlný prístup pre ktorýkoľvek projekt na západnom a strednom Slovensku, pre operatívne zabezpečenie
zákaziek a následnú servisnú podporu na východe Slovenska bola zriadená pobočka v Košiciach.

HVAC riešenia pre administratívne budovy
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HVAC riešenia pre hotelové komplexy

02

PRÍSTUP K POSKYTOVANÝM
SLUŽBÁM

2.1 ISO Certifikácia

V

šetky činnosti, poskytované spoločnosťou svojim zákazníkom, sú vykonávané so striktnou orientáciou na spokojnosť
zákazníka, na bezpečnosť pri práci a environment. Tento princíp je dôsledne a komplexne definovaný v Integrovanom systéme manažérstva kvality. Súčasťou Integrovaného systému manažérstva kvality sú: Systém manažérstva
kvality podľa STN EN ISO 9001:2009, Systém ochrany životného prostredia podľa STN EN ISO 14001:2005 a Systém
manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa STN OHSAS 18001:2009.

Politika kvality spoločnosti:
Spokojnosť zákazníka a dosiahnutie zhody s jeho požiadavkami je našim prvoradým cieľom.
/// Hlavným záujmom každého zamestnanca je konečná kvalita realizovaného produktu.
/// Dosiahnutie zhody s požiadavkami zákazníka je výsledkom spolupráce všetkých organizačných článkov.
/// Predchádzať reklamáciám, riešiť ich promptne.
/// Každý návrh zamestnancov k zlepšovaniu integrovaného systému manažérstva kvality je dôležitý.
/// Vytvárame podmienky k zvyšovaniu odbornej kvalifikácie zamestnancov.
/// Každý zamestnanec má záujem vzdelávať sa.
/// Starostlivosť o sociálne zabezpečenie zamestnancov, pracovné prostredie a BOZP je súčasťou stratégie rozvoja spoločnosti.
/// Budeme sa snažiť o maximálne materiálové zhodnocovanie odpadov separovaným zberom a recykláciou.
/// Spoločne sa zaväzujeme zabraňovať znečisťovaniu životného prostredia, dodržiavať príslušné environmentálne, právne
a iné požiadavky, dodržiavať platné legislatívne predpisy, normy pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
/// Zameriavame sa na prevenciu znižovania počtu pracovných úrazov, chorôb z povolania a havárií.
/// Budeme sa orientovať na moderné trendy technológií pri plánovaní a realizácii svojich zákaziek.

ISO 9001: Manažérsky systém
riadenia kvality
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ISO 14001: Systém environmentálneho
manažérstva

OHSAS 18001: Systém bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci

HVAC riešenia pre obchodné centrá a predajne

2.2 Legislatívne oprávnenia a osvedčenia
Pre autorizovaný výkon činností sú spoločnosť a zamestnanci držiteľmi nasledovných legislatívnych oprávnení a osvedčení:
/// oprávnenie na opravy, montáže a údržbu vyhradených technických zariadení tlakových,
/// oprávnenie na opravy, montáže, rekonštrukciu, odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení plynových,
/// oprávnenie na opravy, montáže, údržbu, rekonštrukciu, odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení elektrických,
/// osvedčenia podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z.,
/// osvedčenia opravárov a revíznych technikov požiarnych klapiek pre vzduchotechnické zariadenia,
/// osvedčenia zváračov, lešenárske a viazačské preukazy,
/// osvedčenie odbornej spôsobilosti „stavbyvedúci“
/// certifikát odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z.,
/// osvedčenie na kontrolu klimatizačných systémov podľa §7 ods. 2 zákona č. 17/2007 Z.z..

Oprávnenie: elektrické zariadenia

Oprávnenie: tlakové zariadenia

Oprávnenie: plynové zariadenia

2.3 Ochrana životného prostredia

S

poločnosť KLIMAK sa zaradila zavedením Systému ochrany životného prostredia podľa STN EN 14001:2005 medzi spoločnosti, ktoré kladú dôraz pri výbere dodávateľov klimatizačných-vzduchotechnických zariadení na energeticky úsporné
prvky a zdokonalené technológie ekovýroby, čím prispieva k znižovaniu negatívnych dopadov na životné prostredie.

Špeciálny dôraz je kladený na nakladanie s F-plynmi, kde ako spoločnosť zaoberajúca sa dovozom, prevádzkou, inštaláciou, údržbou a servisom sme prijali také opatrenia a pracovné postupy, ktoré zabezpečujú bezpečnú manipuláciu s týmito
látkami. Tieto opatrenia boli implementované v oblasti zabezpečenia odbornej spôsobilosti, evidencie a kontroly únikov
F-plynov. Spoločnosť má aplikované pracovné postupy pri manipulácii, separácii a likvidácii odpadov z vlastnej činnosti
v zmysle ISO 18001.
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“

PROSTREDIE
PRE VÝROBU

LEPŠIE

”

HVAC riešenia pre výrobné areály a logistické centrá

2.5 Prehľad organizačnej štruktúry

2.4 Partneri spoločnosti,
certifikáty od TZB výrobcov a dodávateľov

V

komerčnom prostredí s množstvom výrobcov a dodávateľov TZB technológií je cieľom spoločnosti selektovať partnerov,
ktorých filozofia siaha ďalej ako len za bežnú dodávku materiálov. Hľadáme a nachádzame partnerov, ktorí ponúkajú
pridanú hodnotu v kvalite produktu alebo riešenia, v prístupe k jeho technickej a cenovej špecifikácii, vo flexibilite
logistiky a následnej servisnej podpore.

		

partnerská spoločnosť zaoberajúca sa výrobou vzduchotechnického potrubia

KONATEĽ
(generálny riaditeľ)
OBCHODNÉ
ODDELENIE

a komponentov pre vzduchotechniku, www.technov.sk.

MARKETINGOVÉ
ODDELENIE

PROJEKČNÉ
ODDELENIE

PRÁVNE
ODDELENIE

TECHNICKÝ RIADITEĽ

OBCHODNÝ RIADITEĽ

MANAŽÉR
OBCHODNÉHO
ODD.

OBCHODNÝ
MANAŽÉR
PROJEKTU

PRÁVNIK

MARKETINGOVÝ
REFERENT

PROJEKTANT

TECHNICKÝ
MANAŽÉR

ŠÉFMONTÉR

MONTÉR

Spoločnosť KLIMAK je certifikovanou a zaškolenou organizáciou nasledovných výrobcov a dodávateľov
TZB zariadení a príslušenstva:
//// CARRIER – výrobca a dodávateľ chladiacich zariadení (chladiče, tepelné čerpadlá, fancoily, rooftopy, splity, kondenzačné jednotky, VRV systémy)

SERVISNÉ
ODDELENIE

REALIZAČNÉ
ODDELENIE

TECHNICKÝ
MANAŽÉR
PRE NÁBEH

ODBORNÝ
PRACOVNÍK
PRE NÁBEH

POBOČKA
BRATISLAVA

SERVISNÝ
RIADITEĽ

OBCHODNÝ
MANAŽÉR PRE
SERVISNÉ SLUŽBY

ODD.
SKLAD / LOGISTIKA

POBOČKA
KOŠICE

OBCHODNOTECHNICKÝ
MANAŽÉR

FINANČNÉ
ODDELENIE

IT ODDELENIE

PREVÁDZKOVÝ MANAŽÉR

VEDÚCI ODD.
SKLAD / LOGISTIKA

TECHNICKÝ
MANAŽÉR
PRE SERVIS

TECHNICKÝ
MANAŽÉR
PRE SERVIS

TECHNICKÝ
MANAŽÉR
PRE SERVIS

ODBORNÝ
PREDAJCA

REFERENT OBCHODU
A RIADENIA
PROJEKTOV

REFERENT OBCHODU
A RIADENIA
PROJEKTOV

SKLADNÍK /
ZÁSOBOVAČ

ODBORNÝ
SERVISNÝ
PRACOVNÍK

ODBORNÝ
SERVISNÝ
PRACOVNÍK

ODBORNÝ
SERVISNÝ
PRACOVNÍK

PREVÁDZKOVÝ
PRACOVNÍK/
SKLADOVÝ ÚČTOVNÍK

PERSONÁLNE
ODDELENIE

FINANČNÁ RIADITEĽKA

PERSONÁLNY
MANAŽÉR

IT ADMINISTRÁTOR

ÚČTOVNÍČKA

FAKTURANTKA

REFERENTKA
FINANČNÉHO
ODDELENIA

RECEPČNÁ/
INTERNÝ AUDITOR

//// SYSTEMAIR – výrobca a dodávateľ VZT komponentov (ventilátory, clony, distribučné elementy, požiarne klapky)
//// DAIKIN – výrobca a dodávateľ chladiacich zariadení (chladiče, tepelné čerpadlá, VRV systémy, splity)
//// KLIMA TEAM – distribútor zariadení zn. WEGER, AERMEC, TROX, BIDDLE, TECNAIR
//// WOLF – výrobca a dodávateľ VZT jednotiek a vykurovacej techniky
//// HERZ – výrobca a dodávateľ armatúr a komponentov pre vykurovanie a chladenie
//// DANFOSS – výrobca a dodávateľ vykurovacej techniky, regulačných a meracích armatúr
//// COLT – dodávateľ komponentov a riešení pre profesiu Zariadenie na odvod dymu a tepla
//// BLUE BOX – výrobca a dodávateľ chladiacich zariadení (chladiče, tepelné čerpadlá)
//// VENTRA – výrobca a dodávateľ VZT zariadení
//// FLÄKT GROUP – výrobca a dodávateľ VZT jednotiek a zariadení
//// HILTI – výrobca a dodávateľ závesných a kotviacich systémov, resp. príslušenstva, výrobca pracovného náradia
//// SIEMENS – dodávateľ komponentov a riešení pre automatizáciu, meranie a reguláciu
//// ROBERT BOSCH – výrobca a dodávateľ vykurovacej techniky zn. BUDERUS
//// REMAK – výrobca a dodávateľ VZT jednotiek a zariadení
//// MANDÍK – výrobca a dodávateľ komponentov pre vzduchotechniku (požiarne klapky, distribučné elementy)
//// GRUNDFOS – výrobca a dodávateľ čerpadlovej techniky
//// C.I.C. JAN HŘEBEC – výrobca a dodávateľ VZT jednotiek
//// JANKA ENGINEERING – výrobca a dodávateľ VZT jednotiek
//// LG – výrobca a dodávateľ chladiacich zariadení (VRV systémy, splity)
//// TOSHIBA – výrobca a dodávateľ chladiacich zariadení (VRV systémy, splity)
//// MITSUBISHI – výrobca a dodávateľ chladiacich zariadení (VRV systémy, splity)
//// ELEKTRODESIGN – výrobca a dodávateľ ventilátorov a VZT komponentov
//// ROBATHERM - výrobca a dodávateľ VZT jednotiek
//// HALTON - výrobca a dodávateľ chladiacich trámov a distribučných prvkov
10 www.klimakslovakia.com
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03

VYBRANÉ REFERENCIE
(NAŠE PRÍBEHY)

3.1 Nákupno-zábavné centrum BORY MALL /
Penta Investments, s. r. o.

3.2 Administratívne centrum WESTEND / J&T REAL ESTATE, a.s.

S

poločnosť KLIMAK sa v rokoch 2010 – 2016 spolupodieľala na výstavbe dvoch administratívnych centier Westend Square
a Westend Gate, ktoré sú súčasťou novej biznis zóny Westend v mestskej časti Patrónka v Bratislave. Westend Square
ponúka v dvoch výškových budovách na ploche viac ako 17.000 m2 kancelárske priestory, kde tepelná pohoda je zabezpečovaná VZT jednotkami zn. GEA, chladičmi a fancoilami zn. CARRIER a kotlami zn. BUDERUS. Vo Westend Gate sú na
ploche takmer 32.500 m2 použité zariadenia zn. TROGES, CARRIER, AERMEC a BUDERUS. Budova je regionálnou centrálou
spoločnosti IBM. Aktuálne prebieha výstavba poslednej časti tohto centra budovy Westend Plazza/Crossing.

B

ORY MALL je obchodné centrum od svetoznámeho talianskeho architekta Massimiliana Fuksasa, ktoré vzniklo
v novovznikajúcej mestskej časti Bory v severo-západnej časti Bratislavy. Návštevníci centra môžu nájsť na ploche
54.000 m2 až 196 obchodov, reštaurácií, kaviarní a zaujímavých atrakcií pre deti. Spoločnosť KLIMAK zabezpečila na
tomto objekte v priebehu deviatich mesiacov kompletnú dodávku profesie vzduchotechnika, ktorá je zabezpečená použitím
46 ks VZT jednotiek zn. WOLF o celkovom vzduchom výkone 934 tis. m3/h. Okrem toho v spolupráci so spoločnosťou COLT
sme zabezpečili realizáciu profesie ZODT.
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3.3 Výrobný závod Jaguar Land Rover Nitra /
Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.

S

poločnosť KLIMAK realizovala pre Energocentrum a celý výrobný závod Jaguar Land Rover v Nitre dodávku a montáž
profesií chladenie, vykurovanie a vzduchotechnika. Išlo tiež o kompletnú projekciu, dodávku a montáž profesií TZB pre
novostavbu lakovne a dodávku profesie vzduchotechnika pre technológiu lakovne.

V rámci realizovania projektu Energocentra ide o zásobovanie celého výrobného areálu chladiacou a vykurovacou vodou. Zdrojom vykurovania v prvej etape výstavby sú 3 kotle značky BOSCH, s celkovým výkonom 37,8 MW. Systém chladenia je zabezpečený 5 turbochladičmi značky DAIKIN o celkovom výkone 33,0 MW a 13 ks chladiacich veží značky BALTIMORE o výkone 45,9 MW.
Celý tento komplexný systém chladenia a vykurovania do obehu dáva 83 ks aj menších, ale prevažne veľkých čerpadiel.
Súčasťou dodávky bolo približne 8,5 km oceľových rozvodov v dimenziách od DN 15 do DN 1000.
Vďaka použitiu prípravy montáže vo výrobných montážnych halách formou prefabrikácie sa nám uvedené dielo podarilo zrealizovať v ultra krátkom termíne šiestich mesiacov, pričom reálne spustenie diela k prevádzke sa udialo koncom roka 2017.
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3.4 City Aréna Trnava / Euro MAX Slovakia, a.s.

Z

rekonštruovaný štadión Antona Malatinského v Trnave spĺňa prísne požiadavky UEFA a FIFA a svojou kapacitou 19.200
miest na sedenie patrí k najväčším športovým stánkom na Slovensku. Spolu s 23.660 m2 obchodných priestorov s multikinom a priľahlými administratívnymi priestormi a hotelom tvorí jedinečný komplex, ktorý spája nadšenie zo športového
zážitku s dobrým pocitom z nákupov a posedením v príjemnom prostredí. Spoločnosť KLIMAK na tomto projekte v období
10/2014 – 08/2015 zabezpečila kompletnú dodávku a montáž profesií vzduchotechnika, chladenie a vykurovanie. Na stavbu
bolo dodaných celkovo 38 VZT jednotiek, chladiče, tepelné čerpadlá voda-voda, vzduch-voda a VRV systém zn. CARRIER,
vrátane výmenníkových staníc s celkovým chladiacim výkonom 3,5 MW a tepelným výkonom 4,4 MW.

OBČIANSKA VYBAVENOSŤ
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3.6 Panorama City / J & T REAL ESTATE, a.s.

3.5 Volskwagen Slovakia – Hala H3a a A3a (Randbau) /

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.

S

poločnosť KLIMAK, s.r.o zabezpečila kompletnú dodávku a inštaláciu novej výrobnej haly H3a s výmerou 90 tisíc m
a jej pridruženej budovy Randbau A3a v rámci výrobného závodu spoločnosti VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. V novej
hale bude prebiehať kompletná montáž novej generácie prémiového modelu Porsche Cayenne pre zákazníkov z celého
sveta. V oboch objektoch sme spolu nainštalovali vzduchotechnické zariadenia o celkovom vzduchovom výkone viac ako 1,8
mil. m3/h a vzduchotechnické potrubia o výmere viac ako 100 tisíc m2.
2

P

anorama City – stavba roka 2016 patrila v období od júna 2014 do apríla 2016 k významným stavbám, na ktorej sme
zabezpečili kompletnú inštaláciu profesií vzduchotechnika, chladenie a vykurovanie. Jeden z najväčších bytových projektov
na Slovensku zahŕňa vyše 600 bytov v najvyššej kvalite a štandarde, ktoré umožňujú svojím obyvateľom vychutnávať si nádhernú siluetu hlavného mesta. V rámci stavby je zdroj tepla zabezpečený dvoma výmenníkovými stanicami o súhrnom výkone
viac ako 9 MW tepla. Naopak v letnom období príjemné prostredie pre bývanie zabezpečujú chladiace zariadenia o celkovom
výkone 2,2 MW chladu s možnosťou rozšírenia o ďalších 600 kW.

OBYTNÉ SÚBORY
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04

PREHĽAD VYBRANÝCH
PROJEKTOV

/// Administratívne budovy
/// Hotelové komplexy
9

/// Obchodné centrá a predajne
/// Výrobné a logistické centrá

7

11

/// Občianska vybavenosť
/// Obytné súbory

ADMINISTRATÍVNE BUDOVY
/// WESTEND PLAZZA, Bratislava /11/
1

/// WESTEND GATE, Bratislava
/// WESTEND SQUARE, Bratislava /4/
/// PANORAMA BUSINESS III., Bratislava

5

/// PANORAMA CITY - II. Etapa, Bratislava
centrála Johnson Controls International s.r.o. /5/
/// POLYFUNKČNÉ CENTRUM EINSTEINOVA,
Bratislava /9/
/// UNIQ STAROMESTSKÁ OFFICES, Bratislava
/// ZUCKERMANDEL, Bratislava
centrála ČSOB, a.s. /8/
/// AB ROSUM, Bratislava /3/
/// RIVER PARK, Bratislava /1/
/// AIR-TRANSPORT EUROPE, Bratislava

6

/// OAC NA PŘÍKOPE 14, Praha

2

/// AB THÁMOVA, Praha
/// ALLIANZ SLOVENSKÁ POISŤOVŇA, Nitra

8

/// BUSINESS GARDEN ŠTEFÁNIKOVA 13-15,
Bratislava
/// DIGITAL PARK III, Bratislava /2/
/// BBC1+, Bratislava
/// TOWER 115, Bratislava
/// DV CENTRUM, Trenčín /6/
/// CENTRÁLA UNICREDITBANK, Bratislava /7/
/// VYDAVATEĽSTVO 7PLUS, Bratislava
/// REDING TOWER, Bratislava
/// CHEESE HOUSE, Nitra /10/
/// BUSINESS CENTRUM MOSTNÁ UL., Nitra
/// ZENTIVA, Hlohovec
/// SÍDLO SPOLOČNOSTI HERZ, Bernolákovo

18 www.klimakslovakia.com
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HOTELOVÉ KOMPLEXY
/// KEMPINSKI, Vysoké Tatry /1/
/// DOUBLE TREE BY HILTON, Košice
/// GRAND HOTEL RIVER PARK, Bratislava /6/
/// HOTEL MIKADO****, Nitra /3/
/// HOTEL PANORAMA, Trenčianske Teplice /2/
/// HOTEL CROWNE PLAZA, Bratislava /4/
/// HOTEL ARCADIA, Bratislava /5/

1

/// HOTEL JÁNOŠÍK, Liptovský Mikuláš

1
4

4

4

2

4

5

3

6
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OBCHODNÉ CENTRÁ A PREDAJNE

9

8

/// EPERIA, Prešov /2/
/// BORY MALL, Bratislava
/// OC GALÉRIA, Lučenec /12/
/// DOM NÁBYTKU SCONTO, Bratislava, Nitra /13/
/// AUPARK, Bratislava /1/

13

/// OC RETAIL BOX, Zvolen
/// RETAIL PARK TOPOLIS, Topolčany
/// TMT – THE MALL TRNAVA /2/
/// MLYNY, Nitra /3/
/// CENTRO, Nitra /4/
/// CUBICON, Bratislava /5/

7

/// KORZO, Prievidza
/// RETRO, Bratislava /6/
/// LAUGARÍCIO, Trenčín /7/

3

/// 6x MAX /8/
/// ARCADIA, Trnava
/// JUŽANKA – MODERNIZÁCIA CENTRA, Trenčín
/// HYPERMARKETY TESCO /9/
/// PREDAJNE BILLA
/// ELEKTROPREDAJNE NAY /10/
/// DOMY NÁBYTKU ASKO /11/
/// HORNBACH, Bratislava

4
10

1

2

5

12
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VÝROBNÉ A LOGISTICKÉ CENTRÁ
/// JAGUAR LAND ROVER, Energocentrum a lakovňa,
Nitra /11/
/// GESTAMP, Nitra /9/
/// KUK COILS, Trenčianská Teplá
/// FREUDENBERG, Potvorice
/// LEAR, Prešov
/// VOLKSWAGEN SLOVAKIA, Bratislava /10/
/// SAMSUNG, Voderady a Galanta /3/
/// CONTINENTAL, Zvolen /12/
/// CONTITECH, Dolné Vestenice

10

/// PPS FLOREAC, Dolný Lopašov
/// VOLKSWAGEN SLOVAKIA, Bratislava
/// ASKOLL, Potvorice /1/
/// BEKAERT, Sládkovičovo

6

/// ELSTER, Stará Turá /2/

4

/// TECHNOGYM, Malý Krtíš
/// VISTEON, Nitra /8/
/// ICU MEDICAL, Vráble

11

/// MAGNA, Devínska Nová Ves /4/
/// LEAF, Levice /5/
/// CARNITECH MAREL, Nitra /6/
/// INDUSTRIAL CABLING SYSTEMS, Nitra /7/

12

/// COCA-COLA, Lúka nad Váhom
/// HONEYWELL, Partizánske
/// LOGISTICKÉ CENTRUM TESCO, Beckov
/// SEWS, Topoľčany
/// RIBE, Nitra
/// AMYLUM, Boleráz
/// IKO SCHINGEN, Senica

9

/// SMC, Teplička nad Váhom
/// SIIX ELECTONICS, Nitra

1

2
5

/// SLOMEDICAL, Vráble

4

/// HANSOL, Voderady
/// JMT, Hlohovec
/// SAB-MILLER TOPVAR, Topoľčany
/// WERTHEIM SAFES, Dunajská Streda

7
8

3
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/// MEDICÍNSKE CENTRUM, Horné Krškany
/// CITY ARENA a ŠTADIÓN ANTONA MALATINSKÉHO, Trnava /3/
/// REKONŠTRUKCIA NKP BRATISLAVSKÝ HRAD, Bratislava /2/
/// TERMINÁL LETISKA M. R. ŠTEFÁNIKA, 1.+2. ETAPA, Bratislava /7/
/// UNIVERZITA KOMENSKÉHO, Bratislava
/// NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, Bratislava /4/
/// SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED, Bratislava
/// PÁLFFYHO PALÁC, Bratislava /8/
/// ZÁMOK BOJNICE /6/

1

/// EKONOMICKÁ UNIVERZITA, Bratislava /9/
/// NEMOCNICA SV. MICHALA, Bratislava
/// LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY, Bratislava
/// NEMOCNICE F. D. ROOSEVELTA, B. Bystrica
/// AQUARELAX, Trnava /10/
/// LANDESKLINIKUM NEUNKIRCHEN, Rakúsko

3

/// KLINIKA MISTELBACH, Rakúsko
/// ZIMNÝ ŠTADIÓN VLADIMÍRA DZURILLU, Bratislava
/// MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA, Nitra /5/
/// ŠTÁTNY ÚSTAV SRDCOVO CIEVNYCH CHORÔB, B. Bystrica
/// JADROVÁ ELEKTRÁREŇ MOCHOVCE /1/

2

6

4

10

7
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OBYTNÉ SÚBORY
/// SKYPARK, Bratislava
/// URBAN RESIDENCE, Bratislava
/// PETRŽALKA CITY 2. etapa, Bratislava
/// NEW STEIN, Bratislava /2/
/// PARK RESIDENCE MAJAKOVSKÉHO, Bratislava
/// PANORAMA CITY I., Bratislava /1/
/// BD ARBÓRIA, Trnava /8/
/// BLUMENTAL, Bratislava /3/

3

/// BYTY FUXOVA, Bratislava

3

/// SKYBOX, Bratislava /7/
/// BD FOREST PARK, Bratislava
/// CITYPARK, Ružinov /4/
/// BYTOVÝ KOMPLEX MALÉ KRASŇANY, Bratislava /6/
/// SLNEČNICE, JUŽNÉ MESTO, Bratislava
/// REZIDENCIA HRON, Zvolen
/// REZIDENCIA PRI ČERMÁNI, Nitra /5/

7

4

2

8

6
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4.7 ŠIROKÉ PORTFÓLIO REFERENCIÍ

D

lhodobou snahou značky KLIMAK je vytvoriť na trhu všeobecnú asociáciu pre komfort prostredia v čo najširšej
množine korporátnych zákazníkov. I keď piliermi pri tvorbe obratu spoločnosti sú jednorazové veľké projekty, v
histórii firmy vždy mali a majú svoje miesto menšie projekty pre partnerov, z ktorých sa v mnohých prípadoch stali
dlhodobí odberatelia spoločnosti.
Spoločnosť KLIMAK realizovala TZB riešenia v obchodných centrách a pasážach alebo samostatných objektoch pre
viac ako 300 obchodných priestorov a viac ako 100 reštaurácií, kaviarní a barov. Inštalácie pre výrobné priestory v histórii
firmy prevyšujú počet 250 zákaziek. Do serverovní, kancelárskych a obchodných priestorov ročne nainštalujeme viac ako
450 klimatizačných zariadení typu split a multisplit. Priemerný objem ročného nákupu hlavných zariadení (VZT jednotky,
ventilátory, chladiče, kotle, rooftopy) presahuje objem 3,5 mil. EUR.
Významné realizované referenčné projekty:

/// Predajné centrum MOUNTFIELD Nitra, D. Streda

/// Obchodné a administratívne centrum COMMEX, Partizánske

/// Administratívne a predajné centrum EMATECH

/// Polyfunkčný objekt Súmračná ul.3, Bratislava

TECHNOLÓGIE, Nitra
/// Administratívne a predajné centrum HAGARD HAL,
Bratislava, Nitra
/// Administratívne centrum GFI STUDIO, Bratislava
/// Administratívne centrum AE Jaslovské Bohunice centrálna klimatizácia objektu 47

/// Predajné a servisné centrum BMC IVECO, Nitra
/// Predajné a servisné centrum MALCHÁREK RACING,
Bratislava
/// Predajné a servisné centrum MERCEDES BENZ,
Banská Bystrica
/// Predajné a servisné centrum PEUGEOT, Bratislava, Nitra

/// Agropodnik NOVOGAL, Dvory nad Žitavou

/// Predajné a servisné centrum PORSCHE, Nové Zámky

/// Bytové jednotky Železníc SR, Bratislava

/// Rekonštrukcia knižnice Slovenskej poľnohospodárskej

/// Fakultná nemocnica, Nitra

univerzity, Nitra

/// Geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava

/// Výrobný závod CERAM Čab, Nové Sady

/// Štátny ústav kontroly liečiv, Bratislava

/// Výrobný závod DONG JIN, Sereď

/// Hemodialytické centrum, Šaľa a Partizánske

/// Výrobný závod ERNST KELLER, Nitra

/// Kaštieľ Čereňany

/// Výrobný závod EUROFIL Drôty, Nitra

/// Kaštieľ Tonkovce

/// Výrobný závod PANKL, Topoľčany

/// Ľudová Banka Galanta, Bratislava

/// Výrobný závod PSA Peugeot Citroën, Trnava – vybrané objekty

/// Mestská tržnica, Nitra

/// Výrobný závod SWEDWOOD, Malacky

/// Mestský úrad Nitra

/// Výrobný závod VISTEON Ilava – technologické odvetranie

Naše služby opakovane vo svojich pobočkách využili nasledovné obchodné spoločnosti:
/// TATRA BANKA

/// NEW YORKER

/// ALLIANZ SLOVENSKÁ POISŤOVŇA

/// KENVELO

/// SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

/// RESERVED

/// UNICREDIT BANK

/// BAGGER

/// COOP JEDNOTA

/// CROPP TOWN

/// JYSK

/// ALLTOYS

/// TELEKOM

/// NIKE

/// ORANGE

/// ALPINE PRO

/// PANTA RHEI

/// NORTH FINDER

/// TAKKO

/// BELDA SPORT

30 www.klimakslovakia.com

“ SPOKOJNOSŤ”
Viac ako 200 realizácií každý rok

05

DLHODOBÝ PRÍSTUP
KU KLIENTOVI

S

nahou firmy KLIMAK je poskytovať dlhodobú starostlivosť o klienta, preto pre ukončené realizačné projekty zabezpečujeme výkon servisných aktivít prostredníctvom dcérskej spoločnosti KLIMA TREND, www.klimatrend.sk. Spoločnosť
poskytuje servisné služby pre viac ako 200 klientov na celom území SR v ročnom objeme 2,3 - 2,7 mil €.

06

”

Komplexné služby v oblasti TZB

PERSONÁLNA POLITIKA
SPOLOČNOSTI

V KLIMAKU veríme, že úspech spoločnosti je postavený na 2 atribútoch: v systéme
práce a v pracovníkoch tvoriacich a dodržiavajúcich príslušné procesy. Vo fáze
kontinuálneho rastu spoločnosti, kedy je aj naďalej našou prioritou kvalita práce,
je systém vzdelávania klúčom k úspešnému zvládnutiu projektov. V spoločnosti
sme preto zaviedli interný systém zvyšovania kvalifikácie s dôrazom na projektový
manažment (technický a obchodný) ako aj s dôrazom na zvládnutie technických
postupov inštalácie, spúšťania zariadení a servisu technológií. Značná pozornosť
je venovaná tréningu externých montážnych zložiek, kde montérov dôsledne
vedieme k dodržiavaniu interných postupov tak, aby všetky zložky pri realizácii
projektu vystupovali ako jednotný celok zabezpečujúci kvalitné zhotovenie diela.
Personálny manažér KLIMAK
praca@klimakslovakia.com
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KLIMA DO DOMU

O

bchodná značka spoločnosti KLIMA TREND, spol.
s r.o. zastrešuje odborné montážne, servisné,
poradenské služby a internetový predaj klimatizačných jednotiek, tepelných čerpadiel, vzduchotechnických jednotiek a VZT komponentov pre domácnosti, kancelárie a malé komerčné priestory prostredníctvom e-shopu
klimadodomu.sk

Príjemná klíma Vašej domácnosti
je základom našej spokojnosti!

Obchodná značka a eshop pod názvom KLIMADODOMU.SK vznikla v roku 2015 ako odpoveď na potreby
drobných odberateľov klimatizačných jednotiek, ktorí práve realizujú stavbu svojho domu, respektíve rekonštrukciu
bytu a majú záujem o kúpu klimatizácie, odvlhčovačov,
tepelných čerpadiel a podobne. Skutočnosť, že nás kontaktovalo čoraz viac jednotlivcov s individuálnym záujmom
o tieto zariadenia, podnecovalo k otvoreniu už druhej pobočky KLIMADODOMU.SK na Slovensku.

7.1 Naše predajne

V

našom showroome v srdci metropoly východu - v
Košiciach na ulici Južná trieda 11, sú pre Vás vystavené vzorky klimatizácií od rôznych výrobcov a
naši odborní pracovníci Vás usmernia pri výbere správneho zariadenia pre Váš priestor. Naša spoločnosť preferuje
osobný kontakt so zákazníkom a zohľadnenie individuálnych požiadaviek zákazníka, vrátane poskytnutia záručného a pozáručného servisu zariadení. Práve pre tieto dôvody
bolo vytvorenie kamennej predajne absolútne prirodzeným
a potrebným krokom k naplneniu požiadaviek našich spokojných zákazníkov.
V marci 2017 sme pre Vás otvorili našu druhú kamennú predajňu v obchodnom centre STYLA (všetko pre domácnosť), ktorá sa nachádza na adrese: Studená 4B/18496 (pri
obchodnom centre SHOPPING PALACE Zlaté Piesky). V predajni nájdete vystavené posledné novinky zariadení do Vášho príbytku od tých najkvalitnejších výrobcov ako CARRIER,
DAIKIN, LG, SAMSUNG, TOSHIBA. Na pobočke ponúkame
okrem klimatizácií aj konzultácie ohľadne vzduchotechniky,
tepelných čerpadiel a tiež servisu.

Či v zime, či v lete,
s nami vždy príjemne!
Ďalšie detailné informácie sa ľahko a prehľadne dočítate na našej web stránke: www.klimadodomu.sk.
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Centrála Nitra

KONTAKTY

Štúrova 165, 949 01 Nitra

8.1 Kontaktná adresa
Spoločnosť
/// Názov spoločnosti: Klimak, s.r.o.
/// Sídlo: Štúrova 165, 949 01 Nitra
/// Korešpondencia: Štúrova 165, 949 01 Nitra
Kontaktné údaje
/// Tel.: +421(0)37 65 60 700
/// Fax: +421(0)37 65 60 701
/// E-mail: klimak@klimakslovakia.com
/// Web: www.klimakslovakia.com
Registratúrne údaje
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného
Súdu Nitra, oddiel Sro, vložka 12971/N
/// IČO: 36 545 198
/// DIČ: 2020153729
/// IČ DPH: SK7120000030

Oddelenia
/// Obchodné: obchod@klimakslovakia.com
/// Finančné: financne@klimakslovakia.com
/// Realizačné: realizacne@klimakslovakia.com
/// Sklad a logistika: sklad@klimakslovakia.com
/// Servisné: servis@klimakslovakia.com

Bankové spojenie

/// Personálne: praca@klimakslovakia.com

/// ČSOB, a.s., Nitra

/// Právne: pravne@klimakslovakia.com

Pobočka Košice

/// SWIFT: CEKOSKBX

/// IT: it@klimakslovakia.com

Južná trieda 11, 040 01 Košice

/// IBAN: SK58 7500 0000 0006 0249 1513

/// Marketing: marketing@klimakslovakia.com

/// VÚB, a.s., Nitra
/// SWIFT: SUBASKBX
/// IBAN: SK43 0200 0000 0026 1855 0257
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