kontakt
TECHKLIMA, s.r.o.
Trenčianska 17
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Slovenská republika
Tel.: 00421 32 740 15 98
Fax: 00421 32 740 15 20
E-mail: techklima@techklima.sk
www.techklima.sk
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o firme
O NÁS
Spoločnosť Techklima, s.r.o., s viac ako 10
ročnou históriou a 80 stabilnými zamestnancami
úspešne pôsobí v oblasti vzduchotechniky,
klimatizácie a strojárskej výroby. Naše produkty
je možné nájsť v širokom spektre aplikácií - od
komfortných (byty, rodinné domy), cez komerčné
(kancelárie, obchody), priemyselné (výrobné
priestory) až po špeciálne aplikácie
vzduchotechniky pre železnice, jadrovú
energetiku, či armádu.
AMBÍCIA
Našou ambíciou je patriť k špičke na trhu
vzduchotechniky a klimatizácie v rámci SR
a neustále sa zlepšovať.
HODNOTY
Vedenie spoločnosti kladie dôraz na stabilitu,
kontinuálne zlepšovanie, spokojnosť
zamestnancov a životné prostredie.
Rešpektovaním týchto hodnôt dokážeme byť
konkurencieschopnými a maximalizovať
spokojnosť svojich zákazníkov.
KVALITA
Nevyhnutným štandardom je pre nás systém
manažérstva kvality ISO 9001:2008 v oblasti:
Projekčná činnosť v investičnej výstavbe.
Projektovanie elektrických zariadení. Konštrukcia,
výroba, montáž a servis strojov, chladiarenských,
vetracích a klimatizačných zariadení.
Okrem iného vlastníme aj viaceré oprávnenia
pre železnicu a jadrovú energetiku.
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PREDSTAVENIE
FIREMNÉ HODNOTY
KVALITA

produktové portfólio
PRODUKTOVÉ PORTFÓLIO
Portfólio našich produktov a služieb
v súčasnosti zahŕňa:
- vetranie a klimatizácia pre železničné vozne
- finálna výroba baliacich zariadení
pre nemeckého partnera
- strojárska výroba a kooperácie
- výroba priemyselných a špeciálnych
klimatizačných jednotiek, sušiarní,
- dodávka komerčných klimatizačných
a vetracích jednotiek

8 DÔVODOV
PREČO SA ROZHODNÚŤ

PRE NÁS
1. dlhoročné skúsenosti s historickým
základom v jednom z najväčších
strojárskych gigantov v SR
2. kvalitné výrobky s množstvom referencií
3. individuálne riešenia šité priamo
na požiadavky klienta
4. záručný a pozáručný servis
v rámci SR a ČR do 24 hod.
5. konštrukčné a projekčné zastrešenie
projektu
6. systém kvality ISO a viaceré oprávnenia
pre železnicu a jadrovú energetiku
7. členstvo vo viacerých záujmových
združeniach pre komplexné riešenia
8. stabilná spoločnosť bez cudzieho
kapitálu s 80 vlastnými zamestnancami

vetranie
a klimatizácia pre osobné
železničné vozne
Medzi cestujúcim a okolitým prostredím prebieha
stála tepelná výmena, ktorá vytvára pocit tepla
alebo chladu. Je vedecky dokázané, že príjemná
klíma v obchodoch zvyšuje obrat - to isté je možné
povedať aj o vetraní a klimatizácii vo verejných
dopravných prostriedkoch. Požiadavky na komfort
v dopravných prostriedkoch zo strany cestujúcej
verejnosti boli impulzom pre združenie firiem
Techklima, Nové Mesto nad Váhom, Regoniku
Bratislava, EVPÚ z Novej Dubnice a z Hradca
Králové, k participácií na modernizácii osobných
železničných vozňov, a to zlepšením mikroklímy
priestorov pre cestujúcich komplexným riešením
vetrania a klimatizácie.
Cestujúci ocenia predovšetkým príjemné chladenie
vzduchu v horúcich letných dňoch. Komfort
cestovania pri malých finančných nákladoch na
modernizáciu vozňa tak dosiahol modernú európsku
úroveň pri rešpektovaní príslušných noriem.
Nami dodávané komponenty v rámci vetrania
a klimatizácie vozňa:
- klimatizačná jednotka
- kondenzačná jednotka
- výparníková jednotka
- vetracie komponenty
- regulačné komponenty
- rozvody vzduchu vrátane koncových elementov
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referencie
EVPÚ ČR
ŽOS Trnava, SR
ŽOS Vrútky, SR
MOVO Plzeň, SR
RD Poprad, SR

priemyselná
vzduchotechnika
a klimatizácia
Súčasný trend kladie stále väčší dôraz na kvalitu
prostredia nie len v bytových a komerčných, ale aj
vo výrobných a iných priestoroch s požiadavkou
na efektívne fungovanie technológií, produktivitu
a komfort ľudí.
Techklima dodáva a realizuje nie len zariadenia
renomovaných výrobcov, ale vyrába aj vlastné
ležaté klimatizačné a vykurovacie jednotky, šité
priamo na potreby a požiadavky zákazníkov.
Našou snahou je pristupovať ku každému
zadaniu individuálne pre dosiahnutie maximálnej
efektívnosti riešenia.
Príklady riešení vzduchotechniky:
- priemyselné objekty, výrobné haly,
technologické miestnosti
- spoločenské priestory, kiná, sály
- obchodné priestory, kuchyne, reštaurácie, bary

špeciálne
aplikácie
JADROVÁ ENERGETIKA
Našimi referenciami sú vzduchotechnické
a klimatizačné zariadenia pre Jadrovú elektráreň
Jaslovské Bohunice a najnovšie aj chladiace agregáty
pre dostavbu 3. a 4. bloku Jadrovej elektrárne
Mochovce. Okrem dodávok ponúkame aj záručný
a pozáručný servis na uvedené zariadenia.

ARMÁDA
V spolupráci so spoločnosťou Vývoj Martin, a.s.
sme vyvinuli klimatizačný agregát pre účely
obrneného vozidla Tatrapan. Tieto vozidlá sa
pohybujú v náročných podmienkach a rôznych
klimatických pásmach. Naše jednotky zabezpečujú
komfort pre posádku pri bezporuchovej prevádzke.

SUŠIARNE
Našou okrajovou, avšak cenami konkurencieschopnou, činnosťou je aj výroba a dodávka sušiarní
pre drevospracujúci a potravinársky priemysel,
poľnohospodárstvo. Ku každému riešeniu sa snažíme
pristupovať individuálne, pre čo najlepšie splnenie
požiadaviek zákazníka.
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Špeciálne aplikácie tvoria vlastnú kapitolu činnosti
spoločnosti, ich spoločným znakom sú vysoké
nároky na kvalitu vstupov, výrobné procesy
a v nemalej miere aj na rozsah a detailnosť
spracovania dokumentácie.

komfortná klimatizácia
a vetranie

Doplnkovou činnosťou spoločnosti sú externe
poskytované projekčné služby v oblasti strojárstva
a vzduchotechniky, doplnené o projekčné služby
elektro. V našom tíme je niekoľko autorizovaných
stavebných inžinierov, ktorí zastrešujú projektový
proces od vzniku až po konečné odovzdanie
klientovi, či pre realizáciu alebo úradné účely.

Jednou z našich činností je aj dodávka a montáž
komerčných produktov komfortnej klimatizácie
a vetrania pre zabezpečenie komfortu osôb.
Komfortné klimatizačné jednotky sú jednoduchým
riešením pre dosiahnutie príjemného prostredia,
takmer štandardom sú zariadenia na báze
tepelného čerpadla, ktoré okrem chladenia dokážu
vo vykurovacom období efektívne kúriť.

Naše projektové riešenia vzduchotechniky sú
široké - rodinné domy (klimatizácia, vetranie),
kancelárie, reštaurácie, zdravotnícke zariadenia,
priemyselné objekty, energetika, železnica
a ďalšie.
V rámci spolupráce s nemeckým partnerom
(výroby baliacich zariadení) zabezpečujeme aj
konštrukčné spracovanie technických riešení
a technickú prípravu výroby.

Trendom dnešnej doby je zatepľovanie
a utesňovanie obvodových konštrukcií budov,
čo so sebou na jednej strane prináša energetické
úspory, ale na druhej strane stúpa riziko vzniku
mikróbov a plesní, ktoré sa šíria vzduchom
a ohrozujú zdravie človeka. Riešením, ktoré
ponúkame je vetranie s rekuperáciou vzduchu,
ktoré dokáže z odvádzaného vzduchu v závislosti
od typu zariadenia získať späť až 95% tepla pri
zachovaní kvality vzduchu.

Našou devízou je kvalifikovaný tím projektantov
a konštruktérov s dlhoročnými skúsenosťami.
Práve oni prinášajú svoje know-how do
individuálnych riešení pre spokojnosť zákazníka.

Našim doporučením je obrátiť sa pri rozhodovaní
nad kúpou klimatizačnej alebo vetracej jednotky
na skúseného projektanta, ktorý posúdi všetky
faktory a navrhne optimálne riešenie.
Komplexnosť našich služieb podtrhuje aj záručný
a po-záručný servis.

Zákazníci si majú možnosť vybrať z viacerých značiek domácich a svetových
výrobcov ako:
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služby

Toshiba, Sinclair, Samsung, LG, Daikin (klimatizácia, vetranie) - Systemair,
Atrea (vetranie)

strojárska výroba
a kooperácie
Doplnkovou činnosťou k nášmu hlavnému biznisu,
výrobe klimatizačných zariadení, sú strojárska
výroba, opracovanie kovov a výrobné kooperácie.
Našou snahou je neustále sa zlepšovať aj
obstarávaním nových technológií a zariadení,
ktorých pomocou dokážeme hravo pokryť naše
požiadavky a voľné kapacity dokážeme efektívne
ponúknuť našim zákazníkom. Kľúčovým
vo výrobnom procese je tím cca. 40 výrobných
pracovníkov, ktorí zastrešujú portfólio činností ako:
- strihanie, ohýbanie, rezanie, fréza, vysekávanie,
zváranie, bodovanie, brúsenie, vŕtanie, výroba
potrubí a konštrukcií, vyvažovanie a ďalšie.
Technologický park je kontinuálne obnovovaný,
súčasne obsahuje predošetkým:
- Trumpf TruPunch (vysekávací lis, stredný
formát; <4mm)
- Safan (hydraulické nožnice, 3m, <6mm)
- Optima (CNC ohraňovací lis, 4m, 100t)
- a ďalšie
Vizitkou kvality našich služieb je okrem
množstva domácich referencií aj dlhoročná
spolupráca s nemeckým výrobcom baliacich
zariadení, pre ktorého zabezpečujeme finálnu
výrobu a dodávku týchto zariadení.
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