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wstęp
KLIMOR, spółka należąca do Grupy Kapitałowej KLIMA-THERM, jest wiodącym producentem
i dostawcą standardowych oraz wysoce specjalistycznych systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, dedykowanych na rynek lądowy i morski. 45 lat tradycji wspartej fachową wiedzą i bogatym doświadczeniem zdobywanym zarówno na rynku polskim, jak i w wielu europejskich krajach,
pozwala firmie na stałe poszerzanie oferty o najnowsze rozwiązania, odzwierciedlające aktualne
trendy w branży, przy zachowaniu rygorystycznych norm jakościowych.
Zakres produkcji KLIMOR to m. in.: centrale klimatyzacyjne, ogrzewcze i wentylacyjne, zespoły
nawiewno-wyciągowe z odzyskiem ciepła, centrale z modułem grzewczym, palnikiem gazowym
lub olejowym, centrale klimatyzacyjne z pompą ciepła, urządzenia i elementy kanałowe, aparaty
grzewcze, nagrzewnice i chłodnice Cu-Al, systemy rozprowadzania powietrza, tłumiki, a także elementy nawiewne i wyciągowe.
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Z myślą o satysfakcji Klienta, będącej efektem elastycznego podejścia do jego indywidualnych potrzeb oraz najwyższego poziomu obsługi zamówień, KLIMOR zapewnia kompleksowy pakiet usług
obejmujący dobór urządzeń w oparciu o Program Doboru Central, dostawę oraz montaż sprzętu,
instalację oprzyrządowania, podzespołów i automatyki wraz z rozruchem systemu, wykonaniem
prób i pomiarów oraz sporządzeniem szczegółowego raportu zdawczo-odbiorczego; pełną obsługę gwarancyjną i serwisową.
Na przestrzeni kilkudziesięciu lat KLIMOR wyposażył w instalacje klimatyzacyjne i chłodnicze około
1650 statków, w tym: tankowce, statki rybackie, trawlery, masowce, statki dostawcze, drobnicowce,
promy pasażerskie, statki badawcze, Ro-Ro, kontenerowce i inne, budowane w polskich i zagranicznych stoczniach. Od ponad 30 lat KLIMOR jest także obecny na rynku lądowym, gdzie dzięki
doświadczeniu, elastyczności oraz wysokiej jakości produkowanych urządzeń, z sukcesem realizuje instalacje klimatyzacji w szpitalach, obiektach basenowych, hotelach, budynkach rządowych,
bankach, elektrowniach oraz innych obiektach przemysłowych i obiektach użyteczności publicznej.
Zapraszamy do współpracy!

www.klimor.pl

Lista Referencji KLIMOR

5

6

Lista Referencji KLIMOR

www.klimor.pl

spis obiektów

biurowce/8 Garnizon HOSSA/10 • OBC Olivia Business Centre/12 • Opera Office/16 • BCB Bałtyckie
Centrum Biznesu/18 • Skwer Morena/20 instytucje i obiekty użyteczności publicznej/22 Urząd
Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/24 • Międzynarodowe Targi Gdańskie (MTG)/26 • Międzynarodowe Targi Poznańskie (MTP)/30 • Dworzec PKP/32 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy/34 • Wyższa
Szkoła Bankowa w Gdyni/36 • Sanocki Dom Kultury/38 apartamenty i hotele/40 4 Oceany/42 • Hotel
Prezydent/44 • Hotel Warszawianka/46 • Hotel Różany Gaj/48 • Ośrodek wypoczynkowy Muza/50 • Hotel
Beata/52 • Sofitel Grand Hotel/54 handel i usługi/56 Alfa Centrum/58 • Galeria Malbork/60 • Galeria
Elijot/62 • Galeria Nowy Świat/64 • Super-Pharm (CH Futura)/66 • Salon Samochodowy Mrecedes-Benz/68
• Polskie Markety Budowlane Majster/70 • Galeria Portius/71 • Stacje Paliw LOTOS/72 • Klub Czekolada
w Sopocie/74 branża medyczna/76 Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie/78 • Specjalistyczny
Szpital Pro Familia w Rzeszowie/80 • Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny w Brzozowie/82 • Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny w Rzeszowie/84 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej BIK-MED w Pucku/86 • Wojskowy
Instytut Medyczny w Warszawie/98 • Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie/90 • Wojewódzki Szpital Podkarpacki
w Krośnie/91 • Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie/92 • Vigor Med/93 • Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie/94 obiekty basenowe i hale sportowe/96 Aquapark Neptun Radom/98 • Kryta
Pływalnia Otylia/100 • Kryta Pływalnia w Jarosławiu/102 • Aquapark Wągrowiec/104 • Basen Akademii Morskiej
w Gyni/106 • Arena Sanok/108 przemysł/110 ICN Polfa Rzeszów/112 • Teva (Pliva)/114 • Zakłady Porcelany
Elktrotechnicznej Zapel/116 • SKK Puck/118 • Nowy Styl/119 • Nyborg - Mawent/120 • Nycz Intetrade - oczyszczalnia ścieków/122 • Maluta - Zakłady Przetwórstwa Mleczarskiego/124 • Ferax/126 • Moniecka Spółdzielnia
Mleczarska/127 przemysł morski/128 Statki Stena Line/130 • Statki Caledonian MacBrayne/132 •
Sea Jack/134 • AS Andalusia/136
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biurowce

Garnizon HOSSA/10
OBC Olivia Business Centre/12
Opera Office/16
BCB Bałtyckie Centrum Biznesu/18
Skwer Morena/20
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BIUROWCE

Centrum biurowe

GARNIZ
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ZON.BIZ
Garnizon.Biz
ul. Grunwaldzka/Szymanowskiego, 80-280 Gdańsk
Zespół biurowo-usługowy Garnizon.biz to nowoczesny, tworzony od podstaw, na obszarze ponad 26 hektarów,
kompleks miejski, gdzie dzięki przenikaniu się i uzupełnianiu różnych funkcji, realizowana jest idea kreowania
harmonijnego miejsca pracy, życia i rozrywki. Odważnie zaprojektowane i zapewniające komfort pracy obiekty
biurowe, usługowe i handlowe korespondują tu z zabudową apartamentową, odrestaurowanymi zabytkami, chronionym starodrzewem parkowym, terenami rekreacyjnymi oraz kompletną infrastrukturą centrum miasta.
Inwestycja Garnizon.biz – prestiżowy park biurowy – realizowana jest przez Grupę Inwestycyjną HOSSA, która istnieje na rynku nieruchomości od ponad 20 lat. Obecnie w obrębie kwartału nowych budynków mieszkalnych i zespołu
zabytkowych budynków biurowych powstają nowoczesne budynki biurowe OMEGA i GAMMA. W październiku 2011
roku firma KLIMOR dostarczyła na biurowiec GAMMA 4 centrale nawiewno-wywiewne MCK z odzyskiem ciepła
na wymienniku krzyżowym o zróżnicowanych parametrach wydajnościowych powietrza nawiewanego (10995m3/h;
11725m3/h; 13140m3/h; 16540m3/h) i wywiewanego (9750m3/h; 12610m3/h; 16280m3/h; 104003m3/h).
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Olivia Business Centre
Olivia Business Centre (OBC)

al. Grunwaldzka 186, 80-258 Gdańsk

Olivia Business Centre(OBC) to jeden z największych kompleksów biznesowobiurowych w Polsce Północnej. Zlokalizowany w centrum aglomeracji trójmiejskiej,
przy alei Grunwaldzkiej, głównej arterii łączącej miasta. Obiekt docelowo zakłada
120 tys. m2 nowoczesnej powierzchni biurowej o najwyższym standardzie. Projekt
architektoniczny opracowało renomowane biuro Konior&Partners z Brukseli, które
zaprojektowało m.in. kilka dużych nowoczesnych parków biurowych w Warszawie.
W grudniu 2011 roku zakończono pierwszy etap budowy. Powstały budynek to Olivia
Gate, o powierzchni użytkowej 18 tys. m2. Układ pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych wewnątrz budynku został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić maksymalne wykorzystanie powierzchni biurowych i maksymalną elastyczność ich podziału.
Komfort powietrza w tym imponującym obiekcie zapewniają urządzenia marki KLIMOR.
W kwietniu 2011 roku producent dostarczył 8 central dachowych MCKD o wydatkach powietrza nawiewanego i wywiewanego odpowiednio: 1768m3/h; 2659m3/h;
4700m3/h, 5460m3/h; 38619m3/h, 44327m3/h i sprężu: 200Pa; 300Pa i 500Pa.
W centralach zastosowano dwa rodzaje modułów odzysku ciepła- wymiennik krzyżowy oraz obrotowy. Wykonawcą instalacji była firma Creon Sp. z o.o. z Gdyni. W 2012
roku rozpoczęła się budowa kolejnych dwóch budynków – Olivia Point oraz Olivia
Tower, które planowo zostaną oddane do użytku na koniec 2012 roku.
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Układ pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych
wewnątrz budynku został zaprojektowany w taki sposób,
aby zapewnić maksymalne wykorzystanie powierzchni
biurowych i maksymalną elastyczność ich podziału.
Komfort powietrza w tym imponującym obiekcie
zapewniają urządzenia marki KLIMOR.
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Obiekt docelowo zakłada 120 tys. m2 nowoczesnej
powierzchni biurowej o najwyższym standardzie.
Projekt architektoniczny opracowało renomowane
biuro Konior&Partners z Brukseli, które zaprojektowało
m.in. kilka dużych nowoczesnych parków biurowych
w Warszawie.
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Olivia Point & Tower to budynki o powierzchni użytkowej odpowiednio:
9,6 tys. m2 i 14,2 tys. m2 wraz z miejscami parkingowymi. Olivia Point
& Tower zgodnie z projektem będą ze sobą połączone do piątej kondygnacji, co umożliwi powiększanie wynajmowanej powierzchni biurowej
bez konieczności zmiany lokalizacji biura.
Na powyżej opisane budynki dostawcą central była, tak samo jak
w pierwszych etapach, firma KLIMOR. Producent dostarczył 3 centrale dachowe z odzyskiem ciepła na wymienniku obrotowym o wydatku
powietrza nawiewanego: 24210m3/h (500Pa); 24880m3/h (500Pa);
66460m3/h (500Pa) i wywiewanego: 24910m3/h (500Pa); 22320m3/h
(500Pa); 64960m3/h (500Pa).
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Lista Referencji KLIMOR

15

OPE
BIUROWCE

Opera
Office
16

Lista Referencji KLIMOR

www.klimor.pl

ER
Opera Office

al. Zwycięstwa 13, 80-219 Gdańsk

OPERA Office to nowoczesny budynek biurowy, zlokalizowany w pobliżu Opery Bałtyckiej w Gdańsku Wrzeszczu, usytuowany blisko głównego węzła komunikacyjnego przy
Politechnice Gdańskiej, w otoczeniu parku i terenów rekreacyjnych. Zaprojektowane
budynki doskonale pasują do sąsiadujących obszarów zieleni, tworząc doskonałą harmonię. Nowoczesna i przejrzysta forma obiektu wyraźnie akcentuje funkcję biurową
i podkreśla jakość miejsca.

W styczniu 2012 roku firma KLIMOR, przy udziale firmy Creon Sp. z o.o, wykonawcy
instalacji, dostarczyła na obiekt 4 centrale dachowe MCKD o wydajnościach odpowiednio: 3400m3/h (500Pa); 4300m3/h (500Pa); 6400m3/h (500Pa) i 6600m3/h (500Pa) oraz
2 centrale nawiewno-wywiewne dachowe MCKD z odzyskiem ciepła na wymienniku
krzyżowym o wydajnościach powietrza nawiewanego: 18000m3/h (500Pa); 32500m3/h
(600Pa) i powietrza wywiewanego: 15600m3/h (500Pa); 28000m3/h.

www.klimor.pl
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Bałtyckie Centrum
Biznesu
BCB Business Park

ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk

Inwestycja BCB Business Park to nowoczesny kompleks
biurowy zlokalizowany w pobliżu Portu Lotniczego im.
Lecha Wałęsy w Gdańsku, w skład którego wchodzą zarówno budynki biurowe jak i powierzchnie konferencyjnowystawiennicze, restauracje czy hotele. BCB Business
Park to nie tylko biura, to także stworzona dla komfortowego rozwoju biznesu infrastruktura spełniająca najwyższe wymagania jakościowe wraz z dużą ilością powierzchni otwartej – zieleni.
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Realizacja projektu rozpoczęła się w 2011 roku. Firma
Klimor jest dostawcą 2 central w wykonaniu dachowych
z odzyskiem ciepła na wymienniku obrotowym o wydatkach
powietrza nawiewanego: 37000m3/h (600Pa) i 38250m3/h
(600Pa) i wywiewanego: 32210m3/h (600Pa) i 3220m3/h
(600Pa) na jeden z oddanych do użytku budynków. Zakończenie wszystkich etapów inwestycji planowane jest na
rok 2015.

www.klimor.pl
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Ciekawa architektura budynku, nowoczesne wykończenie oraz
unikatowa lokalizacja czynią budynek wyjątkowo atrakcyjnym.
Dostarczone centrale marki KLIMOR zapewniają komfort powietrza
dla przebywających w pomieszczeniach biurowca, a wykorzystane
w centralach moduły wymiennika krzyżowego wpływają na obniżenie
kosztów eksploatacyjnych.

MORENA
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Skwer Morena

ul. Jaśkowa Dolina 132, 80-286 Gdańsk

SKWER MORENA to nowoczesny budynek biurowy, zlokalizowany na wzgórzach morenowych w Gdańsku. Ciekawa
architektura budynku, nowoczesne wykończenie oraz unikatowa lokalizacja czynią budynek wyjątkowo atrakcyjnym.

Powierzchnia użytkowa biurowca wynosi 5077m2. Na czterech kondygnacjach znajdują się 23 lokale biurowe o powierzchni od 55m2 do 322m2 oraz podziemny parking liczący 60 miejsc postojowych. Architektura biurowca nawiązuje
do nowoczesnych centrów biznesowych wpasowując się
jednocześnie w charakter dzielnicy. Wykończenie zaprojektowano w oparciu o wysokiej jakości materiały i technologie, w tym kamień oraz szkło.

www.klimor.pl

W kwietniu 2011 roku KLIMOR dostarczył na obiekt centralę nawiewno-wywiewną MCK z wymiennikiem krzyżowym
w wersji dachowej o wydatkach: 10750m3/5 (450Pa) oraz
8510m3/h (450Pa), centralę w wykonaniu higienicznym
MCKH również z modułem odzysku ciepła na wymienniku krzyżowym w wersji dachowej, o wydatku na nawiewie
6795m3/5 (450Pa) i na wywiewie: 5215m3/h (450Pa) oraz
nawiewną centralę podwieszaną o 3000m3/h i sprężu 400Pa.

Dostarczone centrale marki KLIMOR zapewniają komfort
powietrza dla przebywających w pomieszczeniach biurowca,
a wykorzystane w centralach moduły wymiennika krzyżowego wpływają na obniżenie kosztów eksploatacyjnych.
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Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/24
Międzynarodowe Targi Gdańskie/26
Międzynarodowe Targi Poznańskie/30
Dworzec PKP/32
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy/34
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni/36
Sanocki Dom Kultury/38

www.klimor.pl
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Urząd

marszałkowski
Województwa Podkarpackiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ma swoją siedzibę
w okazałym budynku, w którym w latach 2006-2008 przeprowadzono
remont generalny oraz wykonano nadbudowę. Aktualnie obiekt posiada
pięć kondygnacji nadziemnych, na których znajdują się liczne pomieszczenia biurowe oraz 112 miejsc parkingowych. W budynku pracuje około
800 urzędników państwowych i innych pracowników w 19 różnych departamentach oraz biurach.
W 2010 roku Urząd zdecydował się na kolejne inwestycje, w wyniku czego przeprowadzono instalację systemu klimatyzacyjno-wentylacyjnego.
Projekt instalacji objął urządzenia marki KLIMOR. W czerwcu 2010 roku
producent dostarczył na obiekt centralę nawiewno-wywiewną MCK z wymiennikiem obrotowym o wydatku powietrza nawiewanego 4280m3/h
i wywiewanego: 4250m3/h, centralę nawiewno-wywiewną MCK z wymiennikiem krzyżowym oraz 11 central podwieszanych PCKb.
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Projekt instalacji objął urządzenia marki KLIMOR. W czerwcu 2010 roku producent dostarczył na obiekt centralę
nawiewno-wywiewną MCK z wymiennikiem obrotowym o wydatku powietrza nawiewanego 4280m3/h i wywiewanego:
4250m3/h, centralę nawiewno-wywiewną MCK z wymiennikiem krzyżowym oraz 11 central podwieszanych PCKb.

www.klimor.pl
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Międzynarodowe Targi Gdańskie (MTG)
ul. Żaglowa 11, 80-001 Gdańsk
Międzynarodowe Targi Gdańskie (MTG) to krajowy organizator
branżowych targów, wystaw, kongresów, konferencji, seminariów, szkoleń, zjazdów, wystaw gospodarczych, jarmarków, imprez plenerowych i masowych dla wielu dziedzin gospodarki.
MTG współpracują z organizacjami, których statutowa działalność obejmuje również międzynarodową wymianę, integrację
bałtycką, europejską i regionalną oraz dba o rozwój poszczególnych gałęziach gospodarki.
W październiku 2011 firma KLIMOR dostarczyła na obiekty
MTG 16 central w różnych wykonaniach i przy wykorzystaniu
różnych modułów odzysku ciepła: wymiennik krzyżowy, wymiennik obrotowy, czy układ pompy ciepła. Na obiekcie zainstalowano m.in.: 4 centrale nawiewno-wywiewne w wykonaniu
dachowym MCKD z wymiennikiem obrotowym o wydajności powietrza nawiewanego: 2440m3/h (300Pa); 2430m3/h (350Pa);
5110m3/h (400Pa); 16430m3/h (400Pa); i powietrza wywiewanego: 1740m3/h (300Pa); 2290m3/h (350Pa); 3710m3/h (350Pa);

www.klimor.pl

14580m3/h (350Pa), 4 centrale nawiewno-wywiewne w wykonaniu dachowym MCKD z wymiennikiem krzyżowym o wydajnościach powietrza na nawiewie: 4320m3/h (350Pa); 11410m3/h
(350Pa); 72000m3/h (400Pa); 120000m3/h (400Pa); i wywiewie:
2470m3/h (350Pa); 9710m3/h (300Pa); 72000m3/h (350Pa);
120000m3/h (400Pa), 4 centrale nawiewno-wywiewne MCK
z wymiennikiem krzyżowym, pompą ciepła i układem nawilżania o wydajnościach odpowiednio powietrza nawiewanego:
21645m3/h (600Pa); 8210m3/h (450Pa); 20875m3/h (450Pa);
22360m3/h (400Pa) i wywiewanego: 19890m3/h (600Pa);
6510m3/h (400Pa); 19060m3/h (400Pa); 22160m3/h (350Pa),
a także centrale MCK w wymiennikiem obrotowym i centrale dachowe MCKD w wykonaniach standardowych.
W niniejszej realizacji Klimor wykorzystał swoje nowoczesne
rozwiązania i komponenty, dbając o zachowanie komfortu powietrza dla osób przebywających we wszystkich pomieszczeniach targowych.
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TARGI

GDAŃSKIE

W październiku 2011 firma KLIMOR dostarczyła na obiekty MTG
16 central w różnych wykonaniach i przy wykorzystaniu różnych
modułów odzysku ciepła: wymiennik krzyżowy, wymiennik obrotowy,
czy układ pompy ciepła. W niniejszej realizacji Klimor wykorzystał
swoje nowoczesne rozwiązania i komponenty, dbając o zachowanie
komfortu powietrza dla osób przebywających we wszystkich
pomieszczeniach targowych.
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Międzynarodowe Targi Poznańskie
ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań

Międzynarodowe Targi Poznańskie (MTP) - lider polskiego
przemysłu targowego i największy organizator targów w Europie Środkowo-Wschodniej. Jako jedyny ośrodek w Polsce
Poznań ujęty jest w światowym rankingu miast targowych
AUMA oraz w Raporcie UFI „Mapa Obiektów Targowych na
Świecie 2011”. Skład infrastruktury targowej i konferencyjnej obejmuje: 16 pawilonów oraz 81 nowoczesnych sal konferencyjnych. Rocznie w kalendarzu wydarzeń MTP odbywa
się około 80 imprez. Dzięki targom, kongresom i konferencjom organizowanym na swoim terenie, MTP stały się czołowym ośrodkiem turystyki i spotkań biznesowych w kraju.

www.klimor.pl

W sierpniu 2011 firma KLIMOR dostarczyła 8 central MCK
z wymiennikiem krzyżowym, o wydatku powietrza nawiewanego i wywiewanego 20000m3/h z przeznaczeniem
na pawilon 15. Dbając o zachowanie komfortu powietrza
dla przebywających w hali targowej, Klimor wykorzystał
w realizacji swoje nowoczesne rozwiązania i komponenty.
Realizacje z 2012 roku to dostarczenie 3 central nawiewno–wywiewnych w wykonaniu dachowym z recyrkulacją,
o wydajności powietrza nawiewanego i wywiewanego odpowiednio 34000m3/h i sprężu: 500Pa, zainstalowanych
w pawilonie nr 15.
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GDYNIA
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KP
Dworzec PKP Gdynia

pl. Konstytucji 1, 81-354 Gdynia

Na przestrzeni kilku ostatnich lat Polskie Koleje Państwowe S.A. prowadziły
proces modernizacji na blisko czterdziestu dworcach kolejowych w Polsce.
To jedna z większych realizacji na terenie kraju, trwająca do dnia dzisiejszego. Prowadzone działania mają na celu unowocześnić polskie dworce
kolejowe. Swoje funkcje, wygląd i dostępność dla pasażerów zmienił między
innymi dworzec PKP w Gdyni.
W tym zmodernizowanym obiekcie znalazły zastosowanie m.in. aparaty
wentylacyjno-grzewcze AWK marki KLIMOR o zróżnicowanych parametrach
wydajnościowych. Kompaktowe zestawy nawiewno-wyciągowe z odzyskiem
ciepła (chłodu) na bazie wymiennika krzyżowego oraz układu rewersyjnej
pompy ciepła zostały zawieszone w przestrzeni podstropowej w pomieszczeniach dworca.

www.klimor.pl
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Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy to jedna z największych
niepublicznych uczelni w północnej Polsce. Założycielem Uczelni
jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KOLFER” Sp. z o.o. – organizator turystyki działający w branży turystyczno-hotelarskiej od ponad
20 lat. Do roku 2005 uczelnia znana była jako Wyższa Pomorska
Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy.
Aktualnie na liście studentów uczelnia liczy 9 tysięcy studentów odbywających naukę na wielu prestiżowych kierunkach. Główna siedziba
uczelni zlokalizowana jest w Bydgoszczy przy ul. Garbary w budynku
2-kondygnacyjnym. Znajdują się tu liczne pokoje biurowe kadry akademickiej oraz sale wykładowe.
W roku 2009 firma KLIMOR dostarczyła do siedziby uczelni 2 centrale w wykonaniu dachowym MCKD z wymiennikiem obrotowym
o wydatku powietrza nawiewnego i wywiewnego odpowiednio:
3800m3/h (250Pa) i 4400m3/h (250Pa).
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Wyższa Szkoła Bankowa

kołA
Wydział Ekonomii i Zarządzania w Gdyni
ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia

Wyższa Szkoła Bankowa jest jedną z najstarszych niepaństwowych uczelni w północnej Polsce. Wypracowała sobie pozycję uczelni, o wysokim poziomie kształcenia i solidnych standardach obsługi. Prowadzi studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe,
każdego roku poszerzając swoją ofertę edukacyjną o nowe specjalności i kierunki.

WSB w Gdańsku dynamicznie rozwija się także na płaszczyźnie międzynarodowej.
Uczelnia podpisała umowy z ponad 30 placówkami zagranicznymi, dzięki którym
studenci WSB mogą studiować i odbyć praktyki poza Polską.
Wydział Ekonomii i Zarządzania jest jedną z dziewięciu lokalizacji Wyższej Szkoły Bankowej. Siedziba gdyńskiego wydziału mieści się w budynku Centrum SzkoleniowoKonferencyjnego Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni. Dobry klimat do nauki
dla studentów oraz do pracy dla wykładowców akademickich na wydziale zapewnia
centrala nawiewna w wykonaniu dachowym MCKD o wydatku powietrza nawiewanego 3500m3/h i sprężu dyspozycyjnym 350Pa.
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SANOCKI

dom
kultury
Sanocki Dom Kultury
ul. Mickiewicza 24, 38-500 Sanok
Sanocki Dom Kultury jest nowoczesną placówką, zajmującą się rozpowszechnianiem szeroko pojętej kultury. Główne zasady, którymi kieruje się
instytucja to edukacja poprzez sztukę, realizowana na wielu poziomach
– od ruchu amatorskiego po ogólnopolskie festiwale. Cyklicznie odbywają
się tu projekcje filmowe, organizowane są wystawy plastyczne, występują
zespoły teatralne i muzyczne.
Odrestaurowany kilka lat temu budynek SDK był prezentowany na wystawie zorganizowanej przez międzynarodowe Stowarzyszenie Architektów
i Scenografów w Teatrze Narodowym w Warszawie. Obecnie jest to jeden
z najnowocześniejszych tego typu obiektów w kraju.
Dom Kultury dysponuje salą widowiskową, na której odbywają się liczne imprezy kulturalne, koncerty oraz projekcje filmowe i przedstawienia
teatralne. Sala mogąca pomieścić blisko 400 osób jest w pełni klimatyzowana dzięki zainstalowanej centrali marki KLIMOR typu MCK z odzyskiem ciepła na wymienniku obrotowym. Druga taka sama centrala służy
do klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń biurowych oraz szatni. Ponieważ
większość spektakli i koncertów prezentowanych jest przy wypełnionych
po brzegi salach dla inwestora ważne było, by system wentylacyjnoklimatyzacyjny działał wydajnie i bez zarzutu w każdych warunkach, przy
uwzględnieniu niskich kosztów eksploatacyjnych, zawsze gwarantując
pełen komfort dla zgromadzonych gości.
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Dom Kultury dysponuje salą widowiskową, na której odbywają się liczne imprezy kulturalne, koncerty oraz
projekcje filmowe i przedstawienia teatralne. Sala mogąca pomieścić blisko 400 osób jest w pełni klimatyzowana
dzięki zainstalowanej centrali marki KLIMOR typu MCK z odzyskiem ciepła na wymienniku obrotowym.
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HOTELE I APARTAMENTY

4 OCEANY PRZYMORZE
ul. Obrońców Wybrzeża 1, 80-398 Gdańsk
„4 Oceany” są nowoczesnym kompleksem wysokich budynków
mieszkalno-usługowych, zlokalizowanym w Gdańsku, w odległości kilkuset metrów od morza. W czterech 18-sto kondygnacyjnych
budynkach docelowo znajdzie się 540 mieszkań o metrażach od
39 do 150m2. Cały projekt obejmuje cztery wieże o nazwach symbolizujących oceany: Atlantyk, Spokojny, Indyjski i Południowy.
Odpowiednie parametry powietrza w pomieszczeniach podziemnych-garażowych zapewniają centrale wewnętrzne MCK o wydajnościach powietrza odpowiednio: 26200m3/h (200Pa) i 21300m3/h
(200Pa) dostarczone w marcu 2011 przez firmę Klimor.
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„4 Oceany” są nowoczesnym kompleksem wysokich budynków mieszkalno-usługowych,
zlokalizowanym w Gdańsku, w odległości kilkuset metrów od morza. W czterech
18-sto kondygnacyjnych budynkach docelowo znajdzie się 540 mieszkań o metrażach
od 39 do 150m2. Cały projekt obejmuje cztery wieże o nazwach symbolizujących oceany:
Atlantyk, Spokojny, Indyjski i Południowy.
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HOTEL

Prezydent
w Krynicy

Hotel Prezydent**** Medical SPA & Wellness
ul. Nowotarskiego 3, 33-380 Krynica-Zdrój
Prezydent Medical SPA & Wellness to komfortowy, 4-gwiazdkowy hotel położony w centralnym punkcie Krynicy-Zdroju, u podnóża Góry Parkowej. Całkowita powierzchnia użytkowa
budynku wynosi blisko 6 tys. m kw., i obejmuje 66 przestronnych, klimatyzowanych pokoi
i apartamentów hotelowych, które w sumie mogą pomieścić 179 osób. Dodatkowym atutem
oferowanych pokoi jest niezwykły widok z okien na panoramę Beskidu Sądeckiego z Jaworzyną Krynicką oraz Górą Parkową w tle.
Poza częścią hotelową w obiekcie znajdziemy również powierzchnie usługowe tj. restaurację, basen, SPA, salę bankietową oraz wielofunkcyjne sale konferencyjno-szkoleniowe.
W listopadzie 2007 roku firma KLIMOR dostarczyła na obiekt urządzenia wentylacyjnoklimatyzacyjne – specjalistyczną centralę basenową MCKB z rewersyjną pompą ciepła i z recyrkulacją o wydatkach powietrza nawiewanego i wywiewanego wynoszących odpowiednio
6440m3/h i 6360m3/h oraz centralę podwieszaną PCKb o wydatku na nawiewie 600m3/h
i na wywiewie 1100m3/h, która służy do wentylacji całego zaplecza kuchennego hotelu.
Urządzenia KLIMORU spełniły bardzo wysokie wymagania inwestora dotyczące najwyższego komfortu powietrza, w miejscach, gdzie jest to szczególnie trudne do osiągnięcia – czyli
głównie w pomieszczeniach basenowych.
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rezyden

Poza częścią hotelową w obiekcie
znajdziemy również powierzchnie
usługowe tj. restaurację, basen, SPA,
salę bankietową oraz wielofunkcyjne
sale konferencyjno-szkoleniowe.
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HOTEL

Warszawianka
w Jachrance
„Warszawianka” Centrum Kongresowe
– Hotel – Wellness & SPA
Jachranka 77, 05-140 Serock
„Warszawianka” w Jachrance to nowoczesny hotel oraz rozległy kompleks
konferencyjny z atrakcyjnymi terenami na wypoczynek nad jeziorem, własną plażą i zapleczem rekreacyjnym. Położony jest blisko Warszawy, na
skraju mazowieckiej puszczy, wśród malowniczych pól. Obszerny teren
parkowy nad jeziorem, trzy restauracje, komfortowe pokoje oraz rekreacja, zapewniają wypoczynek na wysokim poziomie.
Na obiekcie zainstalowano 7 central marki KLIMOR. W urządzeniach producent wykorzystał nowoczesne komponenty i rozwiązania technologiczne. Mając na uwadze zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych centrale
wyposażono m.in. w moduły odzysku ciepła odpowiednio na wymienniku
krzyżowym i obrotowym.
W grudniu 2011 KLIMOR dostarczył: centrale nawiewno-wywiewną MCK
o wydatku powietrza nawiewanego: 22500m3/h (550Pa) i wywiewanego:
21500m3/h (550Pa); 3 centrale nawiewno-wywiewne MCK z wymiennikiem krzyżowym o wydatku powietrza nawiewanego: 9500m3/h (550Pa);
32900m3/h (550Pa); 24000m3/h (500Pa) i wywiewanego: 6500m3/h
(550Pa); 32900m3/h (550Pa); 24000m3/h (500Pa); centralę nawiewno-wywiewną w wykonaniu dachowym MCKD z wymiennikiem krzyżowym o wydatku powietrza nawiewanego i wywiewanego 10500m3/h
(550Pa); centralę nawiewno-wywiewną w wykonaniu dachowym MCKD
z wymiennikiem obrotowym o wydatku powietrza nawiewanego i wywiewanego 36000m3/h (550Pa) oraz centralę nawiewno-wywiewną
MCK z wymiennikiem obrotowym o wydatku powietrza nawiewanego
i wywiewanego 41500m3/h (550Pa).
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Różany

Ho
GAJ

Hotel „Różany Gaj”

ul. Korzeniowskiego 19D, 81-376 Gdynia

Hotel „Różany Gaj” zlokalizowany jest w najbardziej prestiżowej i nowoczesnej dzielnicy Gdyni, jaką jest Kamienna Góra.
Położenie w pobliżu bulwaru i plaży, sprzyja aktywnemu wypoczynkowi, spacerom i rekreacji. Hotel powstał w 1926 roku,
jako jeden z pierwszych hoteli w Trójmieście. Miejsce łączy
w sobie nowoczesność oraz historię.

Na przestrzeni kilku ostatnich lat hotel był modernizowany
i unowocześniany. Został wyposażony w najbardziej aktualne trendy techniczne zgodne ze wszelkimi wymogami. Na
obiekcie zainstalowano m. in. urządzenia klimatyzacyjnowentylacyjne marki KLIMOR. Dbając o komfort powietrza
dla wszystkich korzystających z atrakcji hotelu producent
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zastosował różne wykonania urządzeń, wykorzystał nowoczesne komponenty i rozwiązania konstrukcyjne.

Na obiekcie zainstalowano: dwie centrale nawiewno-wywiewne MCK z wymiennikiem krzyżowym o wydatkach
powietrza nawiewanego odpowiednio: 800m3/h (250Pa);
3200m3/h (200Pa) i wywiewanego: 800m3/h (200Pa),
3200m3/h (200Pa) oraz 2 centrale nawiewno – wywiewne MCK z wymiennikiem obrotowym o wydatku powietrza
nawiewanego i wywiewanego odpowiednio: 1200m3/h
(200Pa); 3200m3/h (200Pa). Urządzenia zostały przydzielone do pracy w restauracji, kuchni, sali konferencyjnej
i w gabinetach SPA.

www.klimor.pl

y

otel
Na przestrzeni kilku ostatnich lat hotel był modernizowany i unowocześniany. Został wyposażony w najbardziej
aktualne trendy techniczne zgodne ze wszelkimi wymogami. Na obiekcie zainstalowano m. in. urządzenia
klimatyzacyjno-wentylacyjne marki KLIMOR. Dbając o komfort powietrza dla wszystkich korzystających
z atrakcji hotelu producent zastosował różne wykonania urządzeń, wykorzystał nowoczesne komponenty
i rozwiązania konstrukcyjne.
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Ośrodek wypoczynkowy

MUZA
w Juracie
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Ośrodek wypoczynkowy „MUZA”
ul. Świętopełka 11, 84-141 Jurata

MUZA

A

Ośrodek Wypoczynkowy „Muza”’ jest nowoczesnym i komfortowym obiektem położonym w uroczym zakątku Półwyspu
Helskiego – Juracie. Usytuowanie ośrodka sprzyja aktywnemu
wypoczynkowi, spacerom i rekreacji. Obiekt został między innymi wyposażony w najwyższej klasy urządzenia klimatyzacyjnowentylacyjne marki KLIMOR.
We wrześniu 2011 zainstalowano m.in.: 2 centrale nawiewnowywiewne MCK z wymiennikiem krzyżowym i układem pompy ciepła o wydatkach odpowiednio: 2500m3/h (300Pa) oraz
4500m3/h (300Pa) z przeznaczeniem na salę konferencyjną
i kręgielnię, 2 centrale nawiewno – wywiewne MCK z wymiennikiem krzyżowym z przeznaczeniem na restaurację (MCK
o wydatku powietrza nawiewanego i wywiewanego: 2500m3/h
(300Pa) i toalety hotelowe (MCK o wydatku powietrza nawiewanego i wywiewanego: 2060m3/h (300Pa); 1800m3/h, centrala

www.klimor.pl

podwieszana z przeznaczeniem na pomieszczenie kuchenne
oraz 3 aparaty wentylacyjno-klimatyzacyjne AWKO z wymiennikiem krzyżowym o wydatkach: 700m3/h (300Pa), 750m3/h
(300Pa), 2000m3/h (300Pa) z przeznaczeniem do pracy
w siłowni, w gabinecie kosmetycznym i w kuchni.
Komfort powietrza dla korzystających z krytej pływalni zapewnia usytuowana w podbaseniu centrala MCKB z podwójnym
odzyskiem ciepła na: rurce ciepła i pompie ciepła o wydatku
powietrza nawiewanego i wywiewanego: 4500m3/h i sprężu
300Pa.
Dbając o komfort powietrza dla wszystkich korzystających
z atrakcji ośrodka KLIMOR zastosował różne wykonania urządzeń, wykorzystał nowoczesne komponenty i rozwiązania technologiczne.
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HOTEL

Hotel BEATA***
Złockie 103, 33-370 Muszyna
Trzygwiazdkowy Hotel BEATA położny jest w na południu
Polski, na pograniczu polsko-słowackim w dolinie rzeki Poprad. Obiekt znajduje się na wysokości 520m n.p.m., w bliskim sąsiedztwie potoków i górskich szczytów w malowniczej
miejscowości Muszyna Złockie, leżącej w Popradzkim Parku
Krajobrazowym.
Hotel BEATA dysponuje 32 komfortowymi pokojami i apartamentami hotelowymi łącznie mogącymi pomieścić 70 osób.
Wszystkie pokoje są klimatyzowane oraz wyposażone w internet, telefon, telewizję satelitarną oraz sejf.
Obiekt hotelowo-konferencyjny, który został oddany do użytku pod koniec 2008 roku, spełnia wysokie standardy oraz
jest przystosowany dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Goście Hotelu mają do dyspozycji restaurację, Mini
Spa&Wellness z gabinetem masażu oraz bogato wyposażo-
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ną restaurację i ogród z zapleczem grillowym. Centrum konferencyjne obejmuje trzy klimatyzowane sale konferencyjne,
mieszczące w sumie ponad 100 osób. Sale wyposażone są
w nowoczesny sprzęt multimedialny, system wideokonferencyjny (plazmy), a także dostęp do internetu.
Najwyższy komfort powietrza w hotelu zapewniają urządzenia
wentylacyjno-klimatyzacyjne marki KLIMOR. W skład zaprojektowanego systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego wchodzą: 3 centrale nawiewne podwieszane PCKb, 2 centrale
wywiewne podwieszane PCKb.
Dzięki wyposażeniu całego obiektu w najlepszy sprzęt, w tym
w system klimatyzacyjno-wentylacyjny KLIMOR, hotel stara
się zapewnić swoim gościom najlepsze warunki zarówno do
wypoczynku, jak i do pracy.
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GRAND

HOTEL

w Sopocie
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Sofitel Grand Sopot
ul. Powstańców Warszawy 12/14, 81-718 Sopot
Pięciogwiazdkowy hotel Sofitel Grand Sopot (dawniej Grand Hotel) położony jest bezpośrednio przy plaży w Sopocie, kilka kroków od tętniącego życiem centrum miasta. Tuż obok
hotelu znajduje się najstarsze drewniane molo w Europie. Hotel oddaje do dyspozycji gości
127 eleganckich i komfortowych pokoi, restaurację Art Deco, Le Bar, Salę Balową, Kasyno,
wielofunkcyjne sale konferencyjno-bankietowe, centrum odnowy oraz basen.
Obiekt wzniesiony w stylu secesyjnym został oddany do użytku w 1927 roku i od razu stał
się synonimem klasy i luksusu. Obecnie urzeka pieczołowicie odrestaurowanymi wnętrzami, niepowtarzalną atmosferą morskiego kurortu oraz widokiem na morze i park.
Hotel wielokrotnie poddawany był pracom modernizacyjnym. W ramach jednego z etapów
polegających na dostosowaniu obiektu do najwyższych standardów użytkowych pomieszczenia hotelowe objęte zostały systemem klimatyzacyjno-wentylacyjnym marki KLIMOR, na
który składają się 3 podwieszane centrale klimatyzacyjne typu PCK o wydatku powietrza
do 2500m3/h każda.
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ALFA

CENTRUM

w Gdańsku
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Alfa Centrum
ul. Kołobrzeska 41c, 80-391 Gdańsk
Galeria handlowo-usługowa Alfa Centrum w Gdańsku została wybudowana w 2002 roku. To nowoczesny,
5-piętrowy obiekt użyteczności publicznej o łącznej powierzchni ponad 54 tys. m2 z licznymi pomieszczeniami handlowymi, biurowymi oraz multipleksem kinowym. Swoje salony sprzedaży otworzyły tutaj najbardziej znane marki odzieżowe i obuwnicze dla różnych grup wiekowych, a także sklepy, których oferta stanowi zaplecze do codziennego życia: delikatesy, herbaciarnia, winiarnia, apteka, salon RTV czy księgarnia.
Wśród wielu ofert firma KLIMOR została wybrana do zapewnienia instalacji kompletnego systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego w pomieszczeniach garażowych o powierzchni 20 tys. m2 zlokalizowanych na
dwóch podziemnych kondygnacjach. Zastosowane zostało rozwiązanie bazujące na centralach typu MCK.
Budowa central umożliwiła zaprojektowanie dowolnych zestawów funkcjonalnych, ułatwiając tym samym
transport samych urządzeń oraz ich montaż na obiekcie.
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galeria

Malborska
Galeria Malborska

ul. Kościuszki 14, 82-200 Malbork

Galeria Malborska, która jest nowoczesnym kompleksem handlowo-usługowym,
nawiązującym architekturą do zamku krzyżackiego, położona jest w centrum miasta, w otoczeniu zabytkowych kamienic. Na dwóch kondygnacjach podziemnych
i czterech naziemnych stworzono oprócz sklepów, butików i punktów usługowych,
strefę rekreacyjno-rozrywkową.
Na obiekcie zainstalowano centralę nawiewno-wywiewną marki KLIMOR z odzyskiem ciepła na wymienniku krzyżowym, w wykonaniu dachowym o wydatkach powietrza odpowiednio: 10500m3/h (280Pa) i 10400m3/h (280Pa).
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galeria

ELIJOT

w Krośnie
Galeria Elijot Sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza 3, 38-400 Krosno

Galeria handlowo-usługowa ELIJOT powstała w 2007 roku zlokalizowana jest w Krośnie w pobliżu staromiejskiego centrum miasta, na obszarze działalności gospodarczej o wciąż wzrastającej atrakcyjności.
Kompleks ELIJOT zlokalizowany jest przy skrzyżowaniu ulic: Niepodległości i Legionów, będących elementami głównego układu komunikacyjnego miasta Krosna. Obiekt posiada 120 miejsc parkingowych.
Niezależnie od tego w bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowane są
parkingi na ok. 2000 samochodów.
W nowym kompleksie handlowo-usługowym na powierzchni liczącej
prawie 4 tys. m2, na dwóch poziomach, swoje sklepy otworzyły m.in.
takie marki jak: Wólczanka, Empik, Cropp Town czy Campus. Obiekt
jest klimatyzowany przez centralę KLIMOR w wykonaniu dachowym
MCKD. Główne cechy charakterystyczne zastosowanej centrali to:
przepustnice odcinające montowane wewnątrz centrali, wymienniki
wodne i parowe wyposażone w zabezpieczenia przed zamarzaniem,
zadaszenie każdego zestawu, czerpnie i wyrzutnie montowane bezpośrednio do centrali.
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Nowy
Świat
CENTRUM
HANDLOWE

Galeria „Nowy Świat”
ul. Krakowska 20, 35-111 Rzeszów
Galeria „Nowy Świat” to nowoczesne i eleganckie miejsce na mapie Rzeszowa. Na powierzchni użytkowej ponad 20000m2 znajduje się około 100 stoisk sklepowych
znanych marek między innymi: odzieżowych, obuwniczych oraz artykułów sprzętu RTV i AGD. W obiekcie
zlokalizowane są również bary i kawiarnie. Wielkie otwarcie centrum handlowego odbyło się w listopadzie 2009
roku. Firma KLIMOR jest dostawcą na ten obiekt łącznie
21 central, w różnych wykonaniach i o różnych kompo-
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nentach. W przeważającej ilości są to centrale w wykonaniu dachowym MCKD, ale również podwieszane PCK
i standardowe MCK w figurze podwieszanej. W centralach
dachowych MCKD zastosowano dwa rodzaje odzysków
ciepła m.in. wymiennik krzyżowy oraz układ podwójnego odzysku ciepła na wymienniku obrotowym i pompie
ciepła. Urządzenia charakteryzują się zróżnicowanymi
parametrami wydajnościowymi powietrza nawiewanego
i wywiewanego.

www.klimor.pl

Wielkie otwarcie centrum handlowego odbyło się w listopadzie 2009
roku. Firma KLIMOR jest dostawcą na ten obiekt łącznie 21 central,
w różnych wykonaniach i o różnych komponentach. W przeważającej
ilości są to centrale w wykonaniu dachowym MCKD, ale również
podwieszane PCK i standardowe MCK w figurze podwieszanej.
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Super-Pharm
w Krakowie

Super-Pharm
CH Futura Park, ul. Różańskiego 32, 32-085 Modlniczka
Super-Pharm to sieć handlowo-usługowa, której koncepcja oparta jest na połączeniu apteki,
drogerii i perfumerii. Pierwsze takie wielofunkcyjne apteki powstały w latach 60 w Kanadzie.
W 1978 roku idea trafiła do Izraela i w krótkim czasie marka Super-Pharm z siecią ponad
100 aptek-drogerii stała się liderem na izraelskim rynku farmaceutycznym. W 2000 roku SuperPharm rozpoczął ekspansję na rynek europejski. W maju 2001 roku w Warszawie otworzono
pierwszy w Polsce drugstore Super-Pharm.
Obecnie sieć Super-Pharm działa w większości dużych miast w Polsce. Jedna z takich
aptek-drogerii funkcjonuje w miejscowości Modlniczka pod Krakowem w największym centrum outletowym w Polsce -Centrum Handlowym Futura Park. W drugiej połowie roku 2011 do
nowo powstałego sklepu firma KLIMOR dostarczyła centralę w specjalnym wykonaniu. Na
obiekcie istniała możliwość zastosowania gazu jako czynnika grzewczego dlatego też inwestor
zdecydował się na instalację centrali z odzyskiem ciepła i nagrzewnicą gazową. Inwestor zdecydował się na wybór następujących urządzeń marki KLIMOR: centrala nawiewno-wywiewna
w wykonaniu dachowym z wymiennikiem krzyżowym i nagrzewnicą gazową o parametrach:
powietrze nawiewne 4700m3/h (350Pa) i wywiewne: 4400m3/h (350Pa).
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Na obiekcie istniała możliwość zastosowania gazu jako czynnika grzewczego dlatego też inwestor zdecydował się na instalację
centrali z odzyskiem ciepła i nagrzewnicą gazową. Wybrał następujące urządzenia marki KLIMOR: centrala nawiewno-wywiewna
w wykonaniu dachowym z wymiennikiem krzyżowym i nagrzewnicą gazową o parametrach: powietrze nawiewne 4700m3/h
(350Pa) i wywiewne: 4400m3/h (350Pa).
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mercedes
-benz
SALON SAMOCHODOWY

w Krakowie

Salon Samochodowy-Mercedes Benz
Sobiesław Zasada Automotive Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Armii Krajowej 17, 30-150 Kraków
Salon i Serwis Mercedes-Benz Sobiesław Zasada Automotive w Krakowie to jeden z najbardziej prestiżowych
i znanych obiektów, a jego lokalizacja przy ul. Armii Krajowej to bardzo reprezentacyjny punkt na mapie Krakowa.
Sobiesław Zasada to jeden z największych w Polsce
dealerów marki Mercedes-Benz. Salon w Krakowie został
otwarty pod koniec 2008 roku. W salonie prowadzona jest
sprzedaż samochodów osobowych, vanów, dostawczych,
kempingowych marki Mercedes, świadczone są także
usługi serwisowe, blacharskie oraz lakiernicze.
Inwestor zadbał o najmniejsze szczegóły w designie
obiektu, a także w wyposażeniu wnętrza salonu – całość
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spełnia najwyższe standardy architektoniczne dla marki
premium, jaką jest Mercedes-Benz. Czyste i świeże powietrze gwarantowane przez centrale KLIMOR stanowi idealne dopełnienie dla jasnych i przestronnych wnętrz oraz
oryginalnej architektury salonu.
W niniejszym projekcie zastosowano następujące urządzenia KLIMOR: centrala nawiewna podwieszana PCKb
o wydajności 2700m3/h (400Pa), centrala nawiewnowywiewna MCK z wymiennikiem obrotowym o wydajności powietrza nawiewnego i wywiewnego 11500m3/h
(500Pa), 2 centrale nawiewno-wywiewne MCK z wymiennikiem krzyżowym.

www.klimor.pl

Inwestor zadbał o najmniejsze szczegóły w designie obiektu, a także w wyposażeniu wnętrza salonu – całość
spełnia najwyższe standardy architektoniczne dla marki premium, jaką jest Mercedes-Benz. Czyste i świeże
powietrze gwarantowane przez centrale KLIMOR stanowi idealne dopełnienie dla jasnych i przestronnych wnętrz
oraz oryginalnej architektury salonu.
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POLSKIE MarketY budowlanE

Majster
Polskie Markety Budowlane Majster
ul. Przemysłowa 3, 35-105 Rzeszów
Polskie Markety Budowlane MAJSTER to jedna z największych i zarazem najdłużej
działających firm handlowych branży budowlanej w południowo-wschodniej Polsce.
Firma ma swoją siedzibę w Rzeszowie, przy ul. Przemysłowej oraz markety w wielu
miastach Polski. W ofercie sklepów Majster znajdują się materiały budowlane,
wykończeniowe, dekoracyjne i instalacyjne.
W 2005 roku otwarto market sieci MAJSTER w Rzeszowie. Do nowo powstającego sklepu inwestor podjął decyzję o zastosowaniu central KLIMOR – jako najlepszego rozwiązania dla systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego w tym obiekcie.
Najważniejsze cechy, które zadecydowały o wyborze urządzeń marki KLIMOR to
wysoka precyzja wykonania, bezawaryjność i korzystna relacja jakości do kosztów
inwestycyjnych. Na obiekt dostarczono 2 centrale w wykonaniu dachowym MCKD
z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe i antresolę. Parametry central to
odpowiednio: nawiew i wywiew 10000m3/h (450Pa) oraz nawiew i wywiew
22500m3/h i spręż dyspozycyjny (450Pa).
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galeria

Portius

www.klimor.pl

w Krośnie

Galeria Portius Sp. z o.o.
ul. Bursaki 29a, 38-400 Krosno
Galeria Portius to jedna z najpopularniejszych i najmodniejszych galerii handlowych
w Krośnie. Na 3000 m2 klimatyzowanej powierzchni handlowej zaprojektowanej na
dwóch kondygnacjach znajdują się sklepy, butiki oraz punkty usługowe. Od 2007
roku swoje sklepy mają tu znane marki renomowanych producentów odzieży damskiej, męskiej oraz dziecięcej spełniające wymagania nawet najbardziej wymagających klientów.
Niskie koszty eksploatacyjne oraz inwestycyjne zdecydowały o wyborze urządzeń
KLIMOR – jako najlepszego rozwiązania klimatyzacyjno-wentylacyjnego dla Galerii
PORTIUS. System, zaprojektowany w oparciu o 2 podwieszane centrale klimatyzacyjne PCK i 4 centrale MCK, służy do wentylacji i klimatyzacji butików znajdujących
się w centrum handlowym oraz pobliskiej restauracji.
Dwie centrale podwieszane PCK zamontowane zostały w restauracji, charakteryzuje je wydatek powietrza nawiewanego 3500m3/h i 3000m3/h i spręż dyspozycyjny
200Pa. Natomiast centrale MCK o wydatku powietrza nawiewanego i wywiewanego
od 6030m3/h do 16000m3/h i spręż od 250Pa do 600Pa, pracują dbając o najwyższy komfort powietrza dla przebywających w sklepach.
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stacje paliw

LOTOS

72

Lista Referencji KLIMOR

www.klimor.pl

LOTOS
Stacje paliw LOTOS

Stacje pod marką LOTOS to jedne z najpopularniejszych na polskim rynku punktów sprzedaży paliw. Są dogodnie zlokalizowane w miastach i przy trasach przelotowych, które dzięki dużym parkingom, są także doskonałym miejscem do odpoczynku w czasie podróży.
Firma KLIMOR jest dostawcą urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych na około
dziesięć obiektów LOTOS, usytuowanych na stacjach autostradowych.
Na wszystkie stacje autostradowe LOTOS, Klimor dostarczył aparaty wentylacyjno-grzewcze AWK z pompami ciepła. Urządzenia te doskonale współgrają
z produktami klimatyzacyjnymi marki FUJITSU, tworząc dogodne warunki dla pracowników i konsumentów stacji.
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DISCO CLUB

czekolada
w Sopocie
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Klub Czekolada
Centrum Haffnera
ul. Bohaterów Monte Cassino 63/6, 81-767 Sopot
W samym centrum Sopotu zlokalizowany jest klub disco Czekolada, należący do ogólnopolskiej sieci dyskotek.
W nowoczesnym stylu klubu zaaranżowano restaurację, dyskotekę, bary oraz scenę. Wieczorami, przy udziale najbardziej doświadczonych i uznanych artystów, odbywają się tam koncerty
i dyskoteki.
Odpowiedni komfort powietrza dla przebywających w pomieszczeniach klubu zapewniają 2 centrale MCK z wymiennikami krzyżowymi, w dwóch różnych wykonaniach, o wydatkach powietrza
nawiewanego i wywiewanego 5000m3/h (300Pa), dostarczone
w lipcu 2010 przez firmę Klimor.
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branża medyczna

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie/78
Specjalistyczny Szpital Pro Familia w Rzeszowie/80
Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny w Brzozowie/82
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rzeszowie/84
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej BIK-MED w Pucku/86
Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie/88
Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie/90
Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie/91
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie/92
Vigor Med/93
Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie/94

www.klimor.pl
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BRANŻA MEDYCZNA

Instytut

Hematologii
i Transfuzjologii
w Warszawie
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa
Instytut Hematologii i Transfuzjologii powstał w 1951 roku. Obecnie jest głównym w kraju ośrodkiem naukowym. Celem jego działalności jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz prowadzenie badań naukowych, badań klinicznych i prac rozwojowych w sferze hematologii, transfuzjologii i dyscyplin pokrewnych. W zakresie swoich dziedzin Instytut jest organem doradczym,
a w niektórych sprawach również wykonawczym Ministerstwa Zdrowia.
Na niniejszy obiekt firmie Klimor dwukrotnie już powierzono dostawę central w różnych wykonaniach i o różnych parametrach powietrza w zależności od założeń projektowych i inwestycyjnych. Pierwsza realizacja miała miejsce w 2004 roku, kolejna we wrześniu 2011 – urządzenia z tej
dostawy pracują na nowopowstałej części placówki.
Zainstalowane urządzenia marki KLIMOR to m.in.: 2 centrale nawiewne MCK o wydatkach:
575m3/h (500Pa) i 775m3/h (500Pa), centrala nawiewno-wywiewna z wymiennikiem krzyżowym
i nawilżaczem w wykonaniu higienicznym MCKH o wydatku powietrza nawiewanego: 4500m3/h
(800Pa) oraz wydatku powietrza wywiewanego 3600m3/h (600Pa), 2 centrale nawiewno-wywiewne z wymiennikiem krzyżowym w wykonaniu higienicznym MCKH o wydatku powietrza nawiewanego: 1900m3/h (800Pa) i 1310m3/h (600Pa) oraz wydatku powietrza wywiewanego 1665m3/h
(600Pa) i 1210m3/h (500Pa), a także 3 centrale nawiewno-wywiewne MCK z wymiennikiem krzyżowym o różnych wydatkach powietrza. W pomieszczeniach instytutu również zamontowano
stropy laminarne NSL i nawiewniki z filtrami absolutnymi typu: ANF, KNF, które wykonane zostały
według rygorystycznych norm dotyczących czystości powietrza.
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BRANŻA MEDYCZNA

Specjalistyczny szpital

Pro Familia
w Rzeszowie

Specjalistyczny Szpital w Rzeszowie Pro-Familia
ul. Witolda 6B, 35-302 Rzeszów
PRO-FAMILIA w Rzeszowie to nowoczesna placówka medyczna o profilu neonatologiczno-położniczoginekologicznym. W ramach Szpitala funkcjonują
oddziały neonatologii, położnictwa, zunifikowany oddział ginekologii, urologii i chirurgii oraz nowoczesna
pracownia diagnostyki obrazowej. Integralną częścią
szpitala jest również przychodnia oraz poradnia stomatologiczna.
Firma KLIMOR na przełomie czerwca i lipca 2010 roku
oraz w latach późniejszych była głównym dostawcą
systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych na obiekcie.
Łącznie zainstalowano 33 centrale różnych typów:
podwieszane nawiewne i wywiewne higieniczne, nawiewno-wywiewne z wymiennikiem krzyżowym higieniczne, oraz higieniczne dachowe o zróżnicowanych
przepływach. Urządzenia KLIMOR składające się na
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zaprojektowany system klimatyzacyjno-wentylacyjny
gwarantują odpowiednie warunki komfortu cieplnego dla pacjentów oraz personelu medycznego m.in.
w salach operacyjnych, sali porodowej, salach chorych,
sali noworodków, laboratoriach, pracowni rezonansu
magnetycznego, stomatologicznym gabinecie zabiegowym oraz na korytarzach i w pomieszczeniach socjalnych, gospodarczych i szatniach. Zastosowane centrale charakteryzują wydatki powietrza od 2000m3/h
do 5800m3/h oraz spręż 400-900Pa.
Najwyższa klasa zastosowanych podzespołów w procesie produkcyjnym oraz doskonała precyzja wykonania potwierdzone atestem Państwowego Zakładu
Higieny czyni centrale KLIMOR najlepszym rozwiązaniem w zakresie wentylacji i klimatyzacji dla technologii czystych.
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Szpital Specjalistyczny

Podkarpacki
Ośrodek Onkologii

82

Lista Referencji KLIMOR

www.klimor.pl

pital
Szpital Specjalistyczny

Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. ks. Bronisława Markiewicza w Brzozowie
ul. ks. Bielawskiego 18, 36-200 Brzozów

W jednym z największych szpitali na Podkarpaciu – w Szpitalu
Specjalistycznym w Brzozowie hospitalizowanych jest ok. 15000
pacjentów rocznie, z czego ponad 3000 na Oddziale Chemioterapii, 1700 pacjentów w Oddziale Chirurgii Onkologicznej i 1650
w Zakładzie Radioterapii. Szpital ma charakter wieloprofilowy
z tendencją do przekształcania się w kierunku profilu onkologicznego, dlatego też duży nacisk położony jest na profilaktykę, diagnostykę i leczenie chorób nowotworowych. Szpital jest
dynamicznie rozwijającą się jednostką służby zdrowia i podejmuje wiele inwestycji w sprzęt i wyposażenie swojej infrastruktury. Jedną z nich była instalacja systemu klimatyzacyjno-wentylacyjnego w pomieszczeniach szpitala. Na przestrzeni ostatnich
lat na obiekcie zainstalowano szafy, centrale i stropy laminarne
marki KLIMOR.

www.klimor.pl

W całość instalacji wpisane zostały m.in. dwie szafy klimatyzacyjne SKH z modułami odzysku glikolowego, pompy ciepła
i nawilżania z przeznaczeniem na sale operacyjne; centrala nawiewno- wywiewna w wykonaniu higienicznym MCKH połączona
z blokiem chłodnicy i nagrzewnicy z przeznaczeniem na zakład
brachyterapii i rezonansu magnetycznego, centrale higieniczne
MCKH w różnych wykonaniach, centrale podwieszane PCKb
oraz stropy laminarne NSL, które zapewniają liniowy nawiew
powietrza w obrębie stołu operacyjnego Urządzenia marki
KLIMOR w wykonaniach higienicznych spełniają rygorystyczne wymagania czystości, utrzymania temperatury i wilgotności
nawiewanego powietrza, jakie wymuszają pomieszczenia szpitalne takie jak sale operacyjne, czy laboratoria.
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Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina
w Rzeszowie – Podkarpackie Centrum Onkologii
ul. Chopina 2, 35-055 Rzeszów
W czerwcu 2011 roku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. F. Chopina
w Rzeszowie odbyło się uroczyste otwarcie Oddziału Onkologii Klinicznej i Oddziału
Radioterapii w nowym budynku Podkarpackiego Centrum Onkologii. Nowo otwarty
budynek kosztował 29 mln zł, powstał ze środków budżetu miasta, funduszy unijnych,
marszałka województwa i wkładu własnego Szpitala.
Nowe Oddziały liczące 18 łóżek (Radioterapia) oraz 17 (Onkologia Kliniczna) zaprojektowano przede wszystkim z myślą o pacjentach, aby dzięki lepszym warunkom
szybciej powracali do zdrowia. Inwestor zdecydował się na wybór urządzeń KLIMOR
jako najlepszego rozwiązania do zapewnienia optymalnej klimatyzacji i wentylacji nowego budynku. W drugiej połowie 2010 roku na obiekcie zamontowano urządzenia
KLIMOR: szafę klimatyzacyjną SKH z modułem pompy ciepła i układem nawilżania
z przeznaczeniem na zakład chemioterapii (nawiew: 2195m3/h (900Pa), wywiew:
2100+1900m3/h (350Pa)), podwieszaną centralę PCK w wykonaniu higienicznym
z przeznaczeniem na pracownie rezonansu magnetycznego (o wydatku powietrza
550m3/h i sprężu 200Pa), centralę MCKH z wysokosprawnym wymiennikiem glikolowym w wykonaniu higienicznym z przeznaczeniem na sale chorych oraz po zabiegach
(nawiew: 740m3/h (350Pa), wywiew: 820m3/h (400Pa)), centralę MCK z wymiennikiem
obrotowym z przeznaczeniem na sale konferencyjne (nawiew: 1680m3/h (350Pa),
wywiew: 1680m3/h (350Pa)), centralę MCK z wymiennikiem krzyżowym z przeznaczeniem na szatnie (nawiew: 2200m3/h (350Pa), wywiew: 2280m3/h (350Pa)).
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IK-M

BIK-MED
w Pucku

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej BIK-MED
ul. Armii Wojska Polskiego 16, 84-100 Puck

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej BIK-MED w Pucku jest nowym obiektem służby zdrowia. Przychodnia ma charakter centrum
wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej i oferuje szerokie spektrum usług medycznych i rehabilitacyjnych. Ośrodek jest wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt medyczny oraz zapewnia komfortowe warunki pobytu dla wszystkich pacjentów.

Obiekt dysponuje profesjonalnym systemem klimatyzacyjno-wentylacyjnym, który został zaprojektowany w oparciu o urządzenia marki KLIMOR spełniające rygorystyczne wymogi obróbki powietrza
w placówkach służby zdrowia. Na terenie obiektu znajduje się
nowoczesna sala operacyjna wyposażona w strop laminarny
KLIMOR NSL 3/3-8 oraz w modułową centralę klimatyzacyjną
w wykonaniu higienicznym MCKH z nawilżaczem o parametrach
powietrza na nawiewie 3420m3/h i wywiewie 3120m3/h; oraz
w elementy takie jak kratki KWH, tłumiki szumu TR oraz nawiewniki
z filtrami absolutnymi.
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Na obiekcie zainstalowano urządzenia marki KLIMOR: strop laminarny NSL,
centralę higieniczną MCKH z nawilżaczem, nawiewniki z filtrami absolutnymi,
kratki higieniczne wyciągowe KWH oraz tłumiki szumu. Urządzenia te stanowią
przykładowe wyposażenie systemu klimatyzacyjno- wentylacyjnego obiektów
służby zdrowia, wykonane zgodnie z wymogami norm i rozporządzeń
projektowych.
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Wojskowy Instytut Medyczny
Military Institute of Medicine

YTUT
ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa 44

W strukturze Wojskowego Instytutu Medycznego znajduje się Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej. Obiekt jest placówką wieloprofilową, która
zapewnia najwyższej jakości świadczenia zdrowotne w oparciu o profesjonalną
kadrę i nowoczesne zaplecze diagnostyczne. Firmie KLIMOR dwukrotnie powierzono dostawę central w wykonaniach higienicznym na wskazany obiekt.

Pierwsza dostawa datowana jest na rok 2007, kolejna miała miejsce w 2010 roku.
Na obiekcie pracują m.in.: centrale MCKH o wydatkach: 820m3/h (400Pa); 920m3/h
(400Pa); 1160m3/h (400Pa) oraz 1170m3/h (500Pa), a także 5 central nawiewnowywiewnych MCKH z układem glikolowym, o zróżnicowanych wydatkach powietrza
nawiewanego i wywiewanego.
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Samodzielny Publiczny

Centralny Szpital
Kliniczny

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
Ten największy w Polsce szpital zlokalizowany w warszawskiej dzielnicy
Ochota hospitalizuje rocznie 55 tys. pacjentów i udziela 220 tys. porad
specjalistycznych w 27 poradniach przyszpitalnych. Ponad 2500 personel,
w tym 589 lekarzy i niemal 1000 pielęgniarek codziennie dba o zdrowie
mieszkańców stolicy, regionu Mazowsza i całej Polski.
Na liczącej blisko 94 tys. metrów kwadratowych powierzchni szpitala funkcjonuje kilkanaście sal operacyjnych wyposażonych w specjalistyczne urządzenia marki KLIMOR: 13 central w wykonaniu higienicznym MCKH oraz
5 podwieszanych central higienicznych typu PCK. Projekt ten realizowany
był etapami, z których ostatni zakończono w 2008 roku.
Cechy urządzeń KLIMOR, które zaważyły na wyborze tej marki to spełnienie rygorystycznych wymagań funkcjonalnych oraz wysoka niezawodność,
która gwarantuje ich długotrwałe użytkowanie.
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SZPITA

WOJEWÓDZKI

Szpital

Podkarpacki
w Krośnie

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II
ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno
Aktualny budynek Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie został oddany do użytku
w 1995 roku. Od 1997 roku szpital nosi nazwę Wojewódzkiego Szpitala im. Jana Pawła II, a uroczystego poświęcenia szpitala dokonał podczas pobytu
w Krośnie sam Papież Jan Paweł II.
Lata 2009-2012 to okres dużych inwestycji Szpitala
realizowanych w różnych etapach. W ramach podjętych inwestycji w pierwszym etapie realizacji przypadającym na lata 2009-2011 m.in. zainstalowano
liczne urządzenia KLIMOR: m.in. 3 centrale w wykonaniu higienicznym z układem glikolowym odzysku
ciepła oraz z blokami nagrzewnicy i chłodnicy o różnych wydatkach powietrza, w wykonaniu higienicznym MCKH (w tym 8 dachowych), wydajność jednej
z central MCKH sięga nawet 24800m3/h.

www.klimor.pl

W drugim etapie realizowanym w 2012 roku zainstalowano łącznie 16 central klimatyzacyjnych
w wykonaniu higienicznym MCKH oraz jedną
podwieszaną PCKb. Systemem klimatyzacyjnowentylacyjnym KLIMOR objęte zostały liczne
pomieszczenia szpitalne, głównie te, w których
priorytetem jest utrzymanie rygorystycznych
norm dotyczących czystości powietrza. Stąd najwyższe standardy powietrza urządzenia KLIMOR
gwarantują w takich pomieszczeniach jak sale
operacyjne, pooperacyjne, izolatki, korytarze
i pomieszczenia czyste, sterylizatornie, pomieszczenia sterylne, pomieszczenia oddziału intensywnej opieki medycznej OIOM, a także pomieszczenia oddziału wewnętrznego i stacje mycia łóżek.
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WOJEWÓDZKI

SZPITAL
ZESPOLONY
w Koninie

Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin
Wojewódzki Szpital zespolony w Koninie jest największą placówką tego typu we
wschodniej części Wielkopolski. Na 24 oddziałach leczonych jest około 40 tys. pacjentów rocznie i wykonywanych jest blisko 10 tys. operacji.
Szpital jest wyposażony w nowoczesne rozwiązania klimatyzacyjno-wentylacyjne marki
KLIMOR. Na obiekcie zainstalowane zostały 2 podwieszane centrale klimatyzacyjne
PCK odpowiednio o wydatkach powietrza 1030m3/h (300Pa) oraz 940m3/h (300Pa),
10 central klimatyzacyjnych standardowych MCK odpowiednio o wydatkach: 4610
(400Pa), 4540 (400Pa), 11400 (400Pa), 11400 (400Pa), 1550 (300Pa), 1410 (300Pa),
17500 (1000Pa), 13900 (400Pa), 8250 (1000Pa) oraz 8250 (1000Pa). Urządzenia
KLIMOR gwarantują najwyższą jakość powietrza w salach chorych, korytarzach i izbie
przyjęć. Na salach operacyjnych zamontowane zostały nawiewniki sufitowe z wypływem
laminarnym NSL marki KLIMOR, dzięki którym możliwe jest utrzymanie liniowego nawiewu powietrza w obrębie stołu operacyjnego, o wyrównanej prędkości i odpowiedniej
czystości mikrobiologicznej.

92

Lista Referencji KLIMOR

www.klimor.pl

vigor-med
w Lesznie

Vigor Med Specjalistyczne Centrum Medyczne
ul. Kiepury 12, 64-100 Leszno
Specjalistyczne Centrum Medyczne VIGOR-MED jest placówką służby zdrowia
otwartą w marcu 2011 r. w Lesznie. Budynek przychodni o łącznej powierzchni
750m2 wyróżnia się nowoczesną architekturą. W obiekcie znajduje się bardzo przestronna poczekalnia, 11 gabinetów lekarskich i nowoczesna sala operacyjna umożliwiająca dokonywanie zabiegów w niemal wszystkich specjalnościach lekarskich
na zasadach jednodniowej hospitalizacji.
Centrum oferuje szerokie spektrum usług medycznych. W placówce funkcjonują
poradnie okulistyczna, neurologiczna, urologiczna, ginekologiczna, ortopedyczna,
a także laboratorium diagnostyczne i gabinet usług optycznych.
Do nowo powstającego obiektu firma KLIMOR w czerwcu 2010 dostarczyła centralę klimatyzacyjną higieniczną w wykonaniu dachowym MCKDH o odzyskiem ciepła
na wymienniku glikolowym. Centrale higieniczne marki KLIMOR posiadają Atest
Higieniczny nr HK/B/0284/01/2012 oraz zostają wykonywane zgodnie z wytycznymi zawartymi w normach i rozporządzeniach projektowych dotyczących szpitali.
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Lista Referencji KLIMOR

93

BRANŻA MEDYCZNA

WOJEWÓDZKI

SZPITAL
ZESPOLONY

SZPIT
w Lesznie

94

Lista Referencji KLIMOR

www.klimor.pl

Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Kiepury 45, 64-100 Leszno

T
www.klimor.pl

Historia budowy i powstania Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Lesznie sięga roku 1972, jednakże dopiero w 1995 roku zakończono prace budowlane i nastąpiło jego oficjalne otwarcie. W latach
następnych otwierane były kolejne oddziały szpitalne i sukcesywnie
przenoszone były do nowej lokalizacji przy ul. Kiepury, gdzie w obecnym kształcie szpital funkcjonuje już od 1998 roku.
Pod koniec roku 2010 Szpital wyposażył 3 sale operacyjne w szafy
klimatyzacyjne marki KLIMOR typu SKH z modułem odzysku glikolowego, pompy ciepła i nawilżania o wydajności nawiewanego powietrza
3000m3/h i wywiewanego 2700m3/h. Szafy SKH KLIMOR wykonane
są według wymagań sformułowanych w rozporządzeniach i wytycznych projektowych dotyczących szpitali i pomieszczeń czystych oraz
standardów DIN 1946-4 oraz VDI 6022. W salach operacyjnych zostały
również zainstalowane stropy laminarne NSL KLIMOR z filtrami absolutnymi HEPA o skuteczności filtracji 99,95% (H13) i 99,9% (H14), które
zapewniają odpowiednią czystość mikrobiologiczną.
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obiekty
basenowe
i hale
sportowe

Aquapark Neptun Radom/98
Kryta Pływalnia Otylia/100
Kryta Pływalnia w Jarosławiu/102
Aquapark Wągrowiec/104
Basen Akademii Morskiej w Gyni/106
Arena Sanok/108

www.klimor.pl
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AquaPark

Neptun
w Radomiu
Aquapark Neptun
ul. Wyścigowa 49, 26-604 Radom
Na złączeniu dzielnic Idalin i Ustronie w Radomiu pod koniec 2010 roku oddano do użytku imponujące centrum
wodnych atrakcji – AQUAPARK NEPTUN. Nowy obiekt
oferuje swoim użytkownikom szereg nowych możliwości
– 25-metrowy basen sportowy z sześcioma torami, basen
rekreacyjno-szkoleniowy, basen rekreacyjny z dwoma
zjeżdżalniami, basen dla dzieci, jacuzzi, grotę sztucznej
fali, sauny. Dodatkowo na terenie obiektu znajdziemy
lodowisko, które funkcjonuje w okresie zimowym.
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W trosce o bezpieczeństwo obiektu, a także w celu zapewnienia najwyższego standardu powietrza inwestor
zdecydował się na wybór central klimatyzacyjnych
w wykonaniu basenowym marki KLIMOR. W projekcie
instalacyjnym znalazły się centrala nawiewno-wywiewna
dachowa w wykonaniu basenowym MCKB z wymiennikiem krzyżowym, pompą ciepła i recyrkulacją (nawiew
i wywiew 6500m3/h) oraz 2 centrale nawiewno-wywiewne
w wykonaniu basenowym MCKB (nawiew: 22800m3/h,
wywiew: 23300m3/h (350Pa).
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OTYLIA

Pływalnia

w Janowie Lubelskim

Kryta Pływalnia Otylia
ul. Ks. Skorupki 9, 23-300 Janów Lubelski
Kryta pływalnia „Otylia” jest nowoczesnym obiektem sportoworekreacyjnym, a w jego uroczystym otwarciu w 2008 roku uczestniczyła sama Otylia Jędrzejczak – polska pływaczka.
Hala basenowa znajduje się na piętrze, a w jej ramach do dyspozycji
użytkowników jest basen sportowy o wymiarach 25 x 12,5m i głębokości 1,20-1,80m, basen do nauki pływania o wymiarach 12,5 x 6,5m
i głębokości 1-1,15m, niecka z atrakcjami wodnymi (bicze wodne,
masaże podwodne, gejzery podwodne, grzybek, kurtyna wodna,
„dzika rzeka”), zjeżdżalnia rurowa o długości 80m, widownia dla 130
osób. Całość kompleksu dopełnia otwarta pływalnia funkcjonująca
w okresie wakacyjnym.
W 2008 KLIMOR dostarczył sześć central w różnych wykonaniach,
w celu spełnienia założeń projektowych i wysoko postawionych
wymagań inwestora. Zastosowane centrale gwarantują optymalny poziom wilgoci oraz temperatury powietrza niezbędny do maksymalnie komfortowych warunków korzystania z basenu oraz
ekonomicznej eksploatacji całego budynku. Urządzenia KLIMOR
cechuje także bezawaryjna praca – dzięki regularnemu nadzorowi
serwisu technicznego.
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Kryta

Pływalnia
w Jarosławiu
Kryta Pływalnia
ul. Gen. Wł. Sikorskiego, 37-500 Jarosław
Jeden z najnowocześniejszych obiektów sportowo-rekreacyjnych południowej Polski znajduje się w Jarosławiu i funkcjonuje przy Miejskim
Ośrodku Sportu i Rekreacji im. Burmistrza Adolfa Dietzusia.
Kryta pływalnia o powierzchni lustra wody 520m2 może jednorazowo
pomieścić 130 osób. Dla miłośników sportów wodnych ośrodek oferuje
basen sportowy o wymiarach 25 x12,5m i głębokości 1,20-1,80m, basen do nauki pływania o wymiarach 12,5x 6,5m i głębokości 1,00-1,15m,
nieckę z atrakcjami wodnymi. W okresie letnim przy obiekcie funkcjonuje
odkryta pływalnia z boiskiem sportowym do gier zespołowych.
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Pływaln

Instalacja systemu klimatyzacyjno-wentylacyjnego obiektu objęła
halę basenową, pomieszczenia odnowy biologicznej, szatnie, natryski a także kawiarnię. Zastosowane urządzenia KLIMOR gwarantują trwałość i bezpieczeństwo całego obiektu: centrala basenowa
MCKB z podwójnym wymiennikiem krzyżowym i recyrkulacją (o parametrach nawiew: 23900m3/h; wywiew: 22600m3/h), trzy centrale
MCK z wymiennikami krzyżowymi.
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AquaPARK
w Wągrowcu

Aquapark Wągrowiec Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 49A, 62-100 Wągrowiec

Wągrowiecki Aquapark to najnowocześniejszy tego typu obiekt w Wielkopolsce. Wśród wielu
atrakcji wodnych zarówno dla dzieci, jak i osób dorosłych znajdziemy tutaj: 25-metrowy basen
sportowy, basen rekreacyjny (z wodą o temperaturze od 30-32°C) z grotą solną i wodospadem,
hydromasażem, gejzerami, rwącą rzeką z wyspą i kurtyną wodną; jacuzzi oraz 80-metrową zjeżdżalnię. Dodatkowo na terenie Aquaparku można skorzystać z sauny, siłowni, zabiegów masażu,
zajęć fitness oraz usług fryzjera i kosmetyczki.
W marcu 2010 roku firma KLIMOR dostarczyła szeroką gamę swoich urządzeń, dzięki którym
zapewniony został pełen komfort powietrza dla wszystkich korzystających z atrakcji aquaparku.
Priorytetem dla inwestora była gwarancja długoletniej i bezawaryjnej eksploatacji urządzeń, która
jest możliwa dzięki zastosowaniu najwyższej jakości materiałów do produkcji central KLIMOR.
Instalacja wentylacji obiektu uwzględnia: 2 centrale nawiewno-wywiewne w wykonaniu basenowym MCKB z odzyskiem glikolowym i pompą ciepła; centralę podwieszaną nawiewno-wywiewną
PCK z wymiennikiem krzyżowym, centralę nawiewno-wywiewną w wykonaniu dachowym MCKD,
centralę podwieszaną wywiewną PCKb oraz cztery centrale podwieszane nawiewne PCKb.

104

Lista Referencji KLIMOR

www.klimor.pl

aPAR

K

www.klimor.pl

Lista Referencji KLIMOR

105

BESENY I OBIEKTY SPORTOWE

BASEN

Akad
Akademii Morskiej
w Gdyni
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demia
Basen Akademii Morskiej w Gdyni

al. Jana Pawła II 3, 81-345 Gdynia

Akademia Morska w Gdyni to największa państwowa uczelnia
morska w Polsce i jedna z największych w Europie, której powstanie datuje się na rok 1920. Instytucja ta słynie z wysokiego
poziomu kształcenia wykwalifikowanej kadry na potrzeby gospodarki morskiej.
W lipcu 2009 roku rozpoczął się generalny remont krytej pływalni funkcjonującej przy Akademii. Z myślą o zapewnieniu właściwego komfortu osobom korzystającym z pływalni oraz w celu
przeciwdziałania wykraplaniu się wilgoci, która ma niekorzystny
wpływ na konstrukcję budynku, firma KLIMOR zaproponowała
najbardziej optymalne rozwiązania klimatyzacyjno-wentylacyjne.
Oprócz pływalni systemem klimatyzacyjno-wentylacyjnym zosta-
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ły objęte również inne pomieszczenia: szatnia męska i damska
oraz zaplecze higieniczno-socjalne.

Projekt instalacji objął centralę nawiewno-wywiewną w wykonaniu basenowym MCKB z glikolowym odzyskiem ciepła oraz
rewersyjną pompą ciepła o wydatkach powietrza nawiewanego
i wywiewanego 18000m3/h (500Pa) oraz 2 centrale podwieszane nawiewne PCKb o wydatkach 1212m3/h i 1120m3/h –
przeznaczone do wentylacji obu szatni.

Odnowiony basen o wymiarach 25m x 13,5m i głębokości od
0,9m do 3,4m funkcjonuje od lipca 2010.
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Arena Sanok

MOSiR Sanok, ul. Królowej Bony 4, 38-500 Sanok

Kompleks obiektów MOSiR, wraz z nowoczesną halą
widowiskowo-sportową „Arena Sanok”, usytuowany
jest w dorzeczu rzeki San, u podnóża Gór Słonnych
i w zasięgu krajobrazu Bieszczadów. Położenie Ośrodka i 40-to letnie doświadczenie w branży sportowo-turystycznej, jak również ciągłe podnoszenie świadczonych
usług czynią go niepowtarzalnym i uznanym za jeden
z najnowocześniejszych obiektów sportowych w Polsce i nieliczny tego typu w Europie.

Wewnątrz hali znajduje się lodowisko o wymiarach
30 x 60 m, scena widowiskowa o powierzchni 300m2,
9 szatni dla zawodników, 3 kawiarnie oraz sala konferencyjna. Powierzchnia użytkowa obiektu to 7400m2,
zaś kubatura to 61500m3. Widownia meczów hokejowych i innych imprez sportowych może liczyć 3000
osób. Podczas imprez widowiskowych, koncertów,
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pokazów czy wystaw pojemność obiektu może wzrosnąć nawet do ok. 5000 miejsc (z uwagi na możliwość
zapełnienia powierzchni wykorzystywanej zwykle na
taflę lodową).

Przy tak dużych możliwych obłożeniach hali zagwarantowanie najwyższej jakości powietrza inwestor mógł
powierzyć tylko sprawdzonej marce jaką jest KLIMOR.
Wykonawca zainstalował na obiekcie 7 central nawiewno-wywiewnych w wykonaniu dachowym MCKD z odzyskiem ciepła na wymienniku obrotowym o wydatkach
powietrza nawiewanego – od 2400m3/h do 53400m3/h,
i wywiewanego od 1800m3/h do 53400m3/h i sprężu
dyspozycyjnym od 300Pa do 450Pa. Wysoka jakość
technologii wykonania tych urządzeń gwarantuje ich
bezawaryjną pracę, a tym samym zapewnia komfort dla
wszystkich korzystających z hali.
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PRZEMYSŁ

ICN

Polfa

Rzeszów S.A.

ICN Polfa Rzeszów S.A.
ul. Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów
ICN Polfa Rzeszów S.A. jest częścią międzynarodowego koncernu
Valeant Pharmaceuticals International, który pracuje na rzecz ochrony zdrowia ludzi na całym świecie. Firma należy do grona wiodących
producentów leków w Polsce, w swojej ofercie posiada ponad 150 różnego rodzaju preparatów, z których wiele to leki najnowszej generacji
produkowane na rynek polski oraz rynek ponad pięćdziesięciu innych
krajów świata.
W lipcu 2007 oraz w listopadzie 2008 KLIMOR dostarczyła na obiekt
ICN Polfy Rzeszów centrale w różnych wykonaniach. Wyposażone pomieszczenia to: suszarnia i wydział syntez. Dzięki nowoczesnej technologii i wysokiej jakości wykonania central KLIMOR, zapewnione są
odpowiednie warunki komfortu powietrza dla przebywających w tych
pomieszczeniach osób. W roku 2012 kolejne pracownie laboratoryjne
Polfy Rzeszów wyposażono w urządzenia marki KLIMOR. Na obiekcie
zainstalowano centrale nawiewno-wywiewne dachowe w wykonaniu
higienicznym oraz centrale dachowe w wykonaniu higienicznym z przeznaczeniem na pomieszczenia laboratoryjne.

112

Lista Referencji KLIMOR

www.klimor.pl

CN POLF

W lipcu 2007 oraz w listopadzie 2008 KLIMOR dostarczyła na
obiekt ICN Polfy Rzeszów centrale w różnych wykonaniach.
Wyposażone pomieszczenia to: suszarnia i wydział syntez. Dzięki
nowoczesnej technologii i wysokiej jakości wykonania central
KLIMOR, zapewnione są odpowiednie warunki komfortu
powietrza dla przebywających w tych pomieszczeniach osób.

www.klimor.pl

Lista Referencji KLIMOR

113

PRZEMYSŁ

TEVA

operations

Teva Operations Poland Sp. z o.o.
(poprzednia nazwa: Pliva Kraków)
ul. Mogilska 80, 31-546 Kraków
Teva Operations Poland Sp. z o.o. to czołowy polski producent leków z 80-letnią tradycją
i doświadczeniem. Od 2008 roku jest częścią globalnej firmy Teva – największej firmy
farmaceutycznej świata specjalizującej się w produkcji i sprzedaży leków generycznych.
Firma KLIMOR w grudniu 2003 roku dostarczyła na obiekt TEVA OPERATIONS
4 centrale w wykonaniu higienicznym, z odzyskiem ciepła przez czynnik pośredniczący,
o różnych wydatkach powietrza. Dzięki specjalistycznej technologii wykonywania
tych urządzeń zapewniono wymagane warunki w pomieszczeniach laboratoryjnych
w fabryce leków. W roku 2012 firma wyposażyła zakład w kolejne 2 centrale w wykonaniu higienicznym o wydatkach powietrza nawiewanego 14000m3/h, z modułem
odzysku ciepła na wymienniku glikolowym oraz jedną centralę higieniczną o wydatku
powietrza nawiewanego 21000m3/h.
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PRZEMYSŁ

Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej

Zapel

Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A.
ul. Techniczna 1, 36-040 Boguchwała
Firma powstała w 1939 roku i aktualnie jest
największym w Polsce producentem izolatorów porcelanowych. Siedziba firmy oraz
zakład produkcyjny znajduje się w miejscowości Boguchwała w województwie podkarpackim. Szeroki asortyment wyrobów
obejmuje izolatory liniowe stojące i wiszące,
stacyjne wsporcze i przepustowe oraz aparatowe wsporcze, przepustowe i osłonowe.
Wyznaczona strategia Firmy ukierunkowana jest głównie na działalność inwestycyjną
w obszarze infrastruktury produkcyjnej na
doskonalenie konstrukcji, technologii i produkowanie wyrobów na poziomie najwyższych standardów światowych.
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Jedną z inwestycji w infrastrukturę powziętych przez zakład było wyposażenie jednej
z hal produkcyjnych w centralę nawiewnowywiewną dachową MCKD firmy KLIMOR,
o wydajności powietrza nawiewanego i wywiewanego 50000m3/h przy sprężu dyspozycyjnym 500Pa. Zastosowane rozwiązanie
dało dużą swobodę przy wyborze najbardziej
odpowiedniej centrali pod względem sprawności urządzenia, zużycia energii, wymiarów
zewnętrznych, obróbki powietrza oraz – co
najważniejsze – dało gwarancję najwyższej
jakości powietrza przy produkcji flagowych
produktów firmy ZAPEL S.A.
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PRZEMYSŁ

SKK

Zakład
produkCYJNY

SKK Sp. z o.o. (Ekocel Sp. z o.o.)
ul. Szystowskiego 10, 84-100 Puck
Liderem w dziedzinie dostarczania rozwiązań dla firm komunalnych w Polsce jest działająca w Pucku od
1997 roku, firma EKOCEL Sp. z o.o., wchodząca w skład międzynarodowego koncernu – Grupy Zoeller.
W 2003 roku na jednej z nowych hal produkcyjnych firmy zainstalowano 4 aparaty grzewczo-wentylacyjne DAW z odzyskiem ciepła na wymienniku krzyżowym marki Klimor. W 2010 roku zainstalowano
na obiekcie centralę MCK w wykonaniu pionowym, zewnętrznym o wydatku powietrza nawiewanego
i wywiewanego 25000m3/h(800Pa), dostarczoną również przez firmę Klimor.
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NowY
Nowy Styl Group
Zakład Montażu Krzeseł w Jaśle-Warzycach
ul. Fabryczna 6G, 38-200 Jasło
Firma Nowy Styl powstała 1992 roku jako rodzinna
firma produkująca krzesła. Po 20-stu latach działalności już jako Grupa Nowy Styl, firma jest jednym
z największych producentów m.in. krzeseł i mebli
na świecie; tworzy ją kilkanaście powiązanych kapitałowo spółek działających w 12 krajach. Korporacja zatrudnia około 6 tys. osób i sprzedaje swoje
produkty poprzez cztery marki, w blisko 60 krajach.
Aktualnie firma produkuje 8 milionów krzeseł rocznie
w fabrykach o powierzchni 210000m2. Meble z fabryk
Nowego Stylu znajdują się w biurach i domach ludzi
na całym świecie. Każdego dnia w biurach, kawiar-
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niach, restauracjach i na stadionach, na krzesłach wyprodukowanych przez Grupę, zasiadają tysiące ludzi.
W 2007 roku do zakładu produkcyjnego Grupy Nowy
Styl zlokalizowanego w Krośnie firma KLIMOR miała
okazję dostarczyć rozwiązanie klimatyzacyjno-wentylacyjne na miarę światowego producenta krzeseł.
W projekcie znalazła się centrala klimatyzacyjna
w wykonaniu dachowym MCKD o wydatkach powietrza: nawiew 27000m3/h (600Pa) oraz wywiew
27000m3/h (800Pa).
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NYBORG

MAWENT
w Malborku
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Nyborg – Mawent S.A.
ul. Ciepła 6, 82-200 Malbork
Firma NYBORG-MAWENT S.A. istnieje od 2005 roku. Powstała z połączenia
dwóch firm specjalizujących się w produkcji wentylatorów przemysłowych:
norweskiej firmy NYBORG AS i polskiej Malborskiej Fabryki Wentylatorów
MAWENT S.A. Obie firmy mają wieloletnie doświadczenie w branży. Firma
Nyborg–Mawent jest wiodącym dostawcą kompleksowych rozwiązań do
przetłaczania oraz transportu powietrza, mieszanin gazów i innych substancji. Urządzenia Nyborg–Mawent pracują na całym świecie, na różnych szerokościach i długościach geograficznych, często w ekstremalnych warunkach.
Pod koniec 2010 roku w siedzibie firmy w Malborku w zakładzie produkcyjnym,
a dokładnie w malarni zainstalowano 2 centrale nawiewno-wywiewne MCK
KLIMOR z palnikiem gazowym o parametrach powietrza nawiewanego i wywiewanego 12000m3/h (500Pa). Centrale wentylacyjne zostały wyposażone
w grzewczy moduł gazowy, dzięki któremu układ pracuje w dwóch trybach:
tryb normalnej pracy (wentylacja) oraz tryb suszenia. Tryb suszenia pozwala
na wygrzanie komory do 45°C.
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PRZEMYSŁ

Nycz
Intertrade

Oczyszczalnia
Ścieków

w Niepołomicach
Nycz Intertrade – Oczyszczalnia Ścieków
ul. Grabska 15a, 32-005 Niepołomice

Oczyszczalnia Ścieków w Niepołomicach powstała w oparciu
o nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne oraz
działa w zgodzie z naturą, spełniając wszelkie wymagania zawarte w normach dotyczących ochrony środowiska. Oczyszczalnia przeprowadza obróbkę mechaniczno-chemiczną, która
pozwala na utylizację odpadów zawierających metale oraz inne
substancje szkodliwe, w kolejnym kroku następuje przetworzenie substancji szkodliwych na mniej szkodliwą postać, a metale
poddawane są odzyskowi.

Firma KLIMOR dostarczyła urządzenia dla rozpoczynającej
działalność w 2008 roku oczyszczalni. Wyspecjalizowane centrale zostały zainstalowane między innymi w laboratorium zakładu odzysku surowców chemicznych. Dzięki zastosowaniu
komponentów światowych marek we wszystkich urządzeniach
produkowanych przez KLIMOR, wysokiej technologii wykonania
central, spełniają one wysoko postawione wymagania inwestorskie. W projekcie znalazły się centrala nawiewna MCK z wymiennikiem glikolowym o wydatku powietrza 17400m3/h (350Pa),
centrala wywiewna MCK z wymiennikiem glikolowym o wydatku
powietrza 11000m3/h (300Pa), centrala wywiewna podwieszana
PCKb o wartości wydatku 3950m3/h (260Pa), oraz centrala nawiewna podwieszana PCKb o wydatku 3900m3/h (187Pa).
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Firma KLIMOR dostarczyła urządzenia dla rozpoczynającej
działalność w 2008 roku oczyszczalni. Wyspecjalizowane
centrale zostały zainstalowane między innymi w laboratorium zakładu odzysku surowców chemicznych.
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Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

Maluta
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Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska „Maluta”
ul. Warszawska 41, 82-100 Nowy Dwór Gdański
OSM „Maluta” jest obecna na rynku w Polsce od 1963 roku. Należy
do czołowych producentów krajowych w branży mleczarskiej. Oferta
asortymentowa produktów jest bardzo szeroka: mleko, śmietany, masło, twarogi, sery żółte, sery topione, jogurty, kefiry, maślanki, serki homogenizowane i serki z ultrafiltracji. Spółdzielnia nieustannie stara się
wprowadzać na rynek nowe i unowocześnione produkty. Jest dwukrotnym zdobywcą nagrody w kategorii ‘Najciekawszy wyrób spożywczy
roku’ otrzymanej z rąk Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
W 2004 roku zakład otrzymał kwalifikacje do sprzedaży swoich wyrobów na rynek Unii Europejskiej i innych państw.
W maju 2011 roku na jedną z hal produkcyjnych firma KLIMOR dostarczyła centralę nawiewno-wywiewną higieniczną, dachową MCKHD
o wydatkach odpowiednio: 14680m3/h (440Pa) oraz 13680m3/h
(440Pa) z odzyskiem ciepła na wymienniku krzyżowym.
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Zakład produkcyjny

FERAX

ERAX
Ferax Sp. z o.o.
ul. Szadkowska 4/6, 98-220 Zduńska Wola
Firma FERAX, właściciel marki GATTA, rozpoczęła działalność w 1993
roku. Lata intensywnego rozwoju i inwestycji w nowoczesny park maszynowy zaowocowały zdobyciem przez firmę pozycji lidera. Obecnie jest
to jedna z największych i najnowocześniejszych fabryk w Europie. Produkty marki GATTA to kolekcja: rajstop i pończoch, bielizny i odzieży.
Firma KLIMOR dwukrotnie dostarczyła centrale w różnych wykonaniach
z przeznaczeniem na pomieszczenia zakładu, głównie hale produkcyjne. W pierwszej realizacji były to 2 centrale z nawilżaniem wodnym
o wydajności powietrza nawiewanego 22500m3/h, w kolejnej łącznie 5 central z obrotowymi wymiennikami ciepła o wydatkach powietrza nawiewanego odpowiednio: 80000m3/h; 12000m3/h; 5100m3/h;
30000m3/h i 1600m3/h oraz powietrza wywiewanego: 80000m3/h;
12000m3/h; 5100m3/h i 30000m3/h.
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ZIELNI

MONIECKA
SPÓŁDZIELNIA
MLECZARSKA

Moniecka Spółdzielnia Mleczarska
ul. Mickiewicza 62, 19-100 Mońki

Moniecka Spółdzielnia Mleczarska, zlokalizowana w ekologicznej
Dolinie Biebrzy, należy do grona najnowocześniejszych i najprężniej rozwijających się zakładów mleczarskich w Polsce. Firma
specjalizuje się w produkcji m. in. serów, masła oraz wyrobów
proszkowanych. Produkcja w spółdzielni odbywa się przy pomocy
najnowszych technologii. Kontrola na każdym etapie wytwarzania
gwarantuje produkty najwyższej jakości.
Duże nakłady inwestycyjne w ostatnich latach spowodowały,
że firma jest ciągle rozbudowywana i unowocześniana. Zakład został między innymi wyposażony w najwyższej klasy systemy klimatyzacyjno-wentylacyjne marki KLIMOR.

W latach 2001-2010 w zakładzie zainstalowano m.in. centralę
z recyrkulacją (34000m3/h) oraz centralę z wymiennikiem krzyżowym (3000m3/h, w pomieszczeniach solowni i pakowalni sera),
centralę z wymiennikiem krzyżowym (4110m3/h) oraz centralę
podwieszaną (2310m3/h, laboratoria i szatnie personelu). Na
pomieszczenia: masłownia, topialnia sera oraz warzelnia przewi-
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dziano 3 centrale dachowe z rurką ciepła w warzelni II oraz stacji
CIP najwyższą jakość powietrza gwarantuje centrala z wymiennikiem glikolowym – 30000m3/h oraz centrala w wykonaniu kwasoodpornym, również z wymiennikiem glikolowym – 15000m3/h.
Dojrzewalnia została zaopatrzona w 5 central dachowych z recyrkulacją: 10000m3/h–24000m3/h, 2 centrale z wymiennikiem
krzyżowym oraz 2 centrale podwieszone po 3500m3/h. Kolejne pomieszczenia spółdzielni zostały objęte profesjonalnym
systemem klimatyzacyjno-wentylacyjnym w latach 2007-2010
dostarczono 4 centrale dachowe MCKD oraz 1 centralę MCK
o zróżnicowanych wydajnościach powietrza nawiewanego i wywiewanego.
W okresie 2011-2012 przeprowadzono kolejne inwestycje, w wyniku których firma KLIMOR dostarczyła centralę MCK z wymiennikiem glikolowym oraz 5 central nawiewno-wywiewnych w wykonaniu dachowym MCKD o wydajnościach powietrza nawiewanego
i wywiewanego od 1750m3/h do 30000m3/h.
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przemysł morski

Statki Stena Line/130
Statki Caledonian MacBrayne/132
Sea Jack/134
AS Andalusia/136
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promy pasażerskie

stena hollandica
stena britanNica

©J van der Wolf / Shutterstock.com
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E
Stena Hollandica (IMO-9419163)
Stena Britannica (IMO-9419175)
Szwedzkie promy pasażersko-samochodowe „Stena
Hollandica” i „Stena Britannica” to jedne z największych
statków na świecie (długość 241m, szerokość 28,7m
i zanurzenie 6,4m). Bliźniacze jednostki pływające, należące do armatora Stena Line, przystosowane do przewozu 1200 pasażerów, 380 aut osobowych i 200 trailerów, prowadziły w przeszłości regularne rejsy pomiędzy
Anglią i Holandią, a po modernizacji kursują pomiędzy
Szwecją a Niemcami. Osiągają prędkość do 22 węzłów.
Na pokładach znajduje się bogata infrastruktura, m.in.
bary restauracje, kina, pokoje zabaw dla dzieci i młodzieży, kantory, bary na tarasie.
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W roku 2010 w Stoczni Gdańskiej Remontowa SA miała miejsce przebudowa promów. Głównym zadaniem
stoczniowców było wbudowanie nowych kabin pasażerskich w dodatkowych sekcjach pokładowych. Modernizacji uległy także restauracje oraz inne rejony promu
przeznaczone dla pasażerów. Ponadto, przeprowadzony
został typowy remont dokowo-konserwacyjny. W ramach
przeprowadzonej modernizacji statków firma KLIMOR
dostarczyła na każdy z nich centralę klimatyzacyjną
w wykonaniu morskim: MCKM o wydajności 2500m3/h
i sprężu dyspozycyjnym 1000Pa oraz zapewniła sieć rozprowadzenia powietrza na sekcje pokładowe.
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Armator Caledonian Macbrayne (Calmac)
Właściciel Promów

Caledonian MacBrayne (w skrócie zwany też CalMac) to
jeden z największych i najstarszych szkockich armatorów. Dysponuje flotą statków, która zapewnia na różnych
trasach przewóz pasażerów i pojazdów wzdłuż zachodniego wybrzeża Szkocji oraz w ujściu rzeki Clyde.
W roku 2007 do floty Caledonian MacBrayne dołączyły dwa statki zbudowane w stoczni gdańskiej. Statki te
zawierają wiele zupełnie nowych rozwiązań konstrukcyjnych, które zapoczątkowały wprowadzenie nowych standardów do floty CalMac.

Firma KLIMOR dostarczyła na jeden z promów 3 centrale klimatyzacyjne w wykonaniu morskim MCKM o wydatkach odpowiednio: 12000m3/h (2000Pa); 20000m3/h
(15000Pa) i 5400m3/h (1300Pa), szafki nawiewne typ:
SJ oraz sieć rozprowadzenia powietrza na sekcje pokładowe. Wykonano również montaż zbrojeń, armatury
i rurociągów z próbami szczelności i wytrzymałości
włącznie oraz przygotowano instalację do napełnienia
czynnikiem chłodniczym.

Kristofer Keane / Shutterstock.com

www.klimor.pl
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Sea Jack

Sea Jack
(IMO-8767264)
W minionych latach Gdańska Stocznia Remontowa
Shipbuilding SA z Grupy Remontowa budowała m.in.
statki offshore, które służą do przewozu ładunków
wielkogabarytowych i obiekty do obsługi platform wydobywczych. W 2011 roku stocznia wykonała w pełni
wyposażony segment mieszkalny dla duńskiego konsorcjum A2 SEA. Specjalnością duńskich spółek jest
instalowanie morskich elektrowni wiatrowych. Wykonana na terenie stoczni nadbudówka wchodzi w skład
platformy „Sea Jack”, która między innymi służy do
posadawiania wież turbin wiatrowych.
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Firma KLIMOR uczestniczyła w pracach prowadzonych przy nadbudówce „Sea Jack”. Wykonany został
montaż zbrojeń, armatury i rurociągów łącznie z próbami szczelności i wytrzymałości oraz przygotowano
instalację do napełnienia czynnikiem chłodniczym.
Wykonano również klimatyzację pomieszczeń oraz
wentylację ogólnookrętową. Klimor również dostarczył na jednostkę „Sea Jack” szafki elektryczne
nawiewne typ: SEZ, szafki nawiewne typ: SJZ oraz
wyciągowe typ: SW wraz z częściami zapasowymi oraz
sieć rozprowadzenia powietrza na sekcje pokładowe.

www.klimor.pl

www.klimor.pl
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AS Andalusia
(IMO-9204984)
AS ANDALUSIA została zbudowana w 2001 roku,
w jednej z tajwańskich stoczni. Obecnie statek pływa
pod banderą Cypru. Głównie kursuje do Afryki, do
portowego miasta w Ghanie-Temy.
W połowie 2011 roku kontenerowiec pływał w okolicy Europy, a w czasie dokowania na terenie stoczni
w Amsterdamie był remontowany. Pracownicy firmy
KLIMOR dokonali wymiany centrali klimatyzacyjnej
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na tej jednostce. Nowa centrala w wykonaniu morskim marki KLIMOR o wydatku 21000m3/h i sprężu
dyspozycyjnym 1600Pa. wraz z dystrybutorem pary
i częściami zapasowymi, zapewnia odpowiednie
warunki komfortu powietrza dla przebywających na
jednostce. Wysoka jakość użytych materiałów i nowoczesna technologia wykonania central morskim
gwarantuje ich długotrwałą i bezawaryjną pracę
w warunkach morskich.

www.klimor.pl

ANDALUSIA
ANDALUSIA
W połowie 2011 roku kontenerowiec pływał w okolicy Europy,
a w czasie dokowania na terenie stoczni w Amsterdamie był
remontowany. Pracownicy firmy KLIMOR dokonali wymiany
centrali klimatyzacyjnej na tej jednostce. Nowa centrala
w wykonaniu morskim marki KLIMOR o wydatku 21000m3/h
i sprężu dyspozycyjnym 1600Pa. wraz z dystrybutorem pary
i częściami zapasowymi, zapewnia odpowiednie warunki
komfortu powietrza dla przebywających na jednostce.

www.klimor.pl
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GRUP
portfolio produktowe grupy klima-therm

centrale klimatyzacyjne, grzewcze i wentylacyjne szafy klimatyzacyjne i moduły recyrkulacyjne, centrale klimatyzacyjne z pompą ciepła
i modułem chłodniczym • urządzenia i elementy kanałowe • aparaty
i rekuperatory • nagrzewnice i chłodnice Cu-Al • systemy rozprowadzania powietrza, elementy nawiewne i wyciągowe, w tym m. in. nawiewniki
z filtrami absolutnymi

klimatyzacja komfortu - Split inverter, MULTI Split inverter • systemy
klimatyzacji AIRSTAGE VRF • domowe pompy ciepła WATERSTAGE
- kompleksowe systemy ogrzewania dla domu, wykorzystujące odnawialne źródła energii • rekuperatory– centralki z odzyskiem energii •
dezodoryzatory– czyszczące powietrze z bakterii i skutecznie usuwające
nieprzyjemne zapachy

by

systemy wody lodowej KLIMA-THERM by CLINT – klimakonwektory,
agregaty chłodnicze, centrale dachowe typu roof-top • centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne KLIMA-THERM by CLINT

osuszacze adsorpcyjne COTES - wysokiej jakości osuszacze przeznaczone do zastosowań przemysłowych, m.in. w chłodnictwie, przemyśle
farmaceutycznym i tekstylnym • osuszacze kondensacyjne AERIAL –
niemieckie urządzenia osuszające dedykowane dla przemysłu, handlu
i użytku domowego
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PA
grupa klima-therm
wiele sposobów. jeden kierunek

www.ktg.pl

www.klimor.pl
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