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Chłodzenie Przemysłowe
i Technologiczne:

Klimatyzacja Komfortu
i Ogrzewanie:

• Przemysł Spożywczy
• Przemysł Motoryzacyjny
• Przemysła Chemiczny
• Przemysł Farmaceutyczny
• Przemysł Papierniczy
• Centra Danych

• Biura
• Galerie Handlowe
• Szpitale i Ochrona Zdrowia
• Hotele i Pensjonaty
• Kina i Sale Kongresowe
• Szkoły i Przedszkola
• Domy i Mieszkania

bezpieczeństwa
pełne ubezpieczenie
OC wykonawcy

Kim
jesteśmy?

Etyka, Ekologia,
Ekonomia

Nasi klienci
oszczędzają pieniądze

Korzyści
dla Instalatorów

Korzyści
dla Inwestorów

Korzyści
dla Projektantów

Neoklima to firma
handlowo-inżynierska
specjalizująca się wprofesjonalnej
obsłudze branży HVAC.
Zajmujemy się dystrybucją oraz
projektowaniem efektywnych
systemów klimatyzacji, wentylacji
i ogrzewania. Gwarantujemy
wysokiej jakości usługi montażu
oraz serwisu oferowanych
urządzeń.

Neoklima to sprawdzony partner
biznesowy. To zespół ludzi,
dla których istotnym źródłem
satysfakcji i motywacji do pracy
jest możliwość uczestniczenia
w realizacji Twoich planów.
Działamy zgodnie
z obowiązującym w prawem,
przestrzegamy najwyższych
norm etycznych i ekologicznych.

Rozbudowany zespół
instalatorów i pracowników
serwisowych, zapewniający
wsparcie i sprawny nadzór nad
realizacją projektów.

Oferujemy bogatą ofertę
urządzeń dostępnych od
ręki z naszych magazynów.
Proponujemy wygodny system
zakupów z odroczonym
terminem płatności.
Zapewniamy pełne wsparcie
merytoryczne w całym procesie
sprzedaży, aż do uruchomienia
urządzenia oraz system
wsparcia posprzedażnego.

Zapewniamy kompleksowość
usług. Naszym celem jest
prowadzenie projektów
od początku do końca.
Wykorzystując swoje
inżynierskie doświadczenie
działamy z pełnym
zaangażowaniem, maksymalnie
odciążamy naszych klientów na
każdym etapie, od projektu do
uruchomienia.

Podejmujemy się najbardziej
skomplikowanych projektów.
Gwarantujemy szybkie efekty
– angażujemy najnowsze
rozwiązania CAD/CAM
i oprogramowanie do
symulacji pracy projektowanych
systemów chłodzenia
i ogrzewania. Zapewniamy
wsparcie w wyborze najlepszego
rozwiązania.
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