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Nasza firma może przygotować uniwersalne i niedrogie 
rozwiązania dotyczące klimatyzacji i wentylacji zarówno 
w lokalach, apartamentach mieszkalnych jak i lokalach 
użytkowych w danej inwestycji np.: 

wyposażanie danego lokalu/apartamentu w uniwersalną instalację 
pod system klimatyzacji niezależny z agregatem umieszczonym 
na balkonie, tarasie jak i miejscu wskazanym przez inwestora 
(dach, garaż). tzw. I etap bez narzucania producenta urządzeń. 

System klimatyzacji może być przygotowany do obsługi jednego 
lub więcej pomieszczeń (systemy pojedyncze, mul  split, big mul , 
mini VRV, VRV) lub zindywidualizowane precyzyjne systemy 
opracowane w porozumieniu z poszczególnymi właścicielami 
w zależności od ich wymagań i oczekiwań tzw. "na miarę". 

Każdy z lokali użytkowych możemy wyposażyć 
w odpowiednie dla profilu działalności danego lokalu 
systemy klimatyzacji i wentylacji mechanicznej przy 
wykorzystaniu istniejącej infrastruktury i w porozumieniu 
z inwestorem/właścicielem lokalu w świetle 
obowiązujących norm i przepisów prawa. 

Bezpłatne doradztwo w sprawach technicznych, 
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny utrzymanie 
w ruchu urządzeń, krótki czas reakcji serwisu. 

Oferujemy również bezpłatny montaż wybranych 
urządzeń w lokalach pokazowych w poszczególnych 
inwestycjach. 

OFERTA INSTALACJA PODSTAWOWA 

INSTALACJA 2-u ETAPOWA 

Pakiet zawiera instalację klimatyzatora typu split 
nascienny. Cena końcowa zależy od docelowej mocy 
urządzenia i długości instalacji. W skład montażu 
podstawowego wchodzi: wykonanie otworu w ścianie, 
montaż jednostki zewnętrznej na podkładkach anty 
wibracyjnych lub uchwycie ściennym (do 3 m 
wysokości), instalacje jednostki wewnętrznej (do 3 m 
wysokości), wykonanie instalacji freonowej pomiędzy 
jednostkami (do 3 m długości w korytku lub 
przygotowanej bruździe), podłączenie klimatyzatora do 
istniejącej instalacji elektrycznej (do 3 m długości), 
grawitacyjne podłączenie odpływu skroplin (do 4 m 
długości), wykonanie próżni w układzie, próba 
szczelności, uruchomienie oraz sprawdzenie działania 
klimatyzatora, przeszkolenie klienta w zakresie obsługi. 
Udzielamy gwarancji na instalację która zazwyczaj 
obejmuje 3 letni okres, jednak  w zależności od 
producenta może również trwać 5 lat.

Przygotowujemy instalacje pod dowolny system 
i urządzenia. W ofercie posiadamy 
klimatyzatory wszystkich dostępnych w Polsce 
marek. W 1 etapie wykonujemy instalację 
chłodniczą i sterującą oraz odprowadzenie 
skroplin. To wążne aby ten etap odbył się na 
samym oczatkuprac wykończeniowych w 
pomieszczeniu. Umożliwi to ukrycie całej 
instalacji i uzyskanie maksymalnego efektu 
wizualnego. Montaż urzadzeń następuję 
zazwyczaj dopiero po malowaniu pomieszczeń.

PAKIET PREMIUM  - wycena indywidualna 

Dedykowana oferta zawierająca przygotowanie koncepcji, doradztwo techniczne, wykonanie projektu, 
następnie po akceptacji nadzór i wykonanie instalacji oraz montaż systemu. Wycena następuje w każdym 
przypadku indywidualnie uwzględniając potrzeby Klienta.  Celem naszego działu projektowego jest 
wyjście do potrzeb klienta, sprostanie jego oczekiwaniom oraz znalezienie optymalnego rozwiązania 
zarówno pod kątem możliwości jak i najnowszych trendów techniczno-technologicznych. Nasz dział 
projektowy składa się z wykwalifikowanej kadry inżynierskiej wspartej młodym zespołem asystentów.


