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Klimatyzacja i wentylacja Wrocław KLIMA-VENTA
https://www.klima-venta.pl

Klientom naszej firmy oferujemy kompleksowe usługi związane z instalacjami sanitarnymi oraz instalacjami
wentylacji i klimatyzacji. W ich ramach zajmujemy się:
- doradztwem technicznym dotyczącym systemów i urządzeń wentylacji, klimatyzacji, chłodnictwa i
systemów ogrzewania, 
- nadzorem projektowym i wykonawczym inwestycji, 
- wykonywaniem pomiarów i regulacją pracy urządzeń i instalacji wentylacji, klimatyzacji, chłodnictwa i
systemów ogrzewania, 
- analizami technicznymi, 
- sporządzaniem projektów budowlanych, 
- wykonywaniem dokumentacji wykonawczej i powykonawczej, 
- wystawianiem certyfikatów energetycznych.

Zapewniamy kompleksową instalację urządzeń HVAC począwszy od najmniejszych klimatyzatorów, poprzez
rozbudowane systemy kanały wentylacyjne oraz szafy klimatyzacji precyzyjnej.
W naszej ofercie znajdą Państwo również profesjonalny serwis instalacji klimatyzacji (biurowej i
przemysłowej), serwis wentylacji i serwis chłodniczy, serwis instalacji ogrzewania tj. aparaty
grzewczo-wentylacyjne, nagrzewnice gazowe, promienniki gazowe, systemy detekcji gazu. Wszystkie
powierzone zlecenia wykonujemy przy użyciu nowoczesnego sprzętu, dzięki czemu możemy zagwarantować
dokładność i szybki czas realizacji. Dokonujemy czynności serwisowe i naprawy uszkodzonych instalacji
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chłodniczych i grzewczych. Wykonujemy przeglądy gwarancyjne
wszystkich typów urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, chłodniczych i grzewczych, zgodnie z
wymogami producenta.
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