
Website URL http://www.ulotka.com.pl/21864

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.
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.
Wykonujemy również pomiary przepływu powietrza wraz z regulacją wydatków sieci kanałów i parametrów
powietrza.
Oferujemy kompletne instalacje systemu wody lodowej od projektu, dobór urządzeń oraz instalację na
obiekcie. Zapewniamy profesjonalny serwis m.in. central nawiewno-wyciągowych, klimakonwektorów czy
wentylatorów dachowych i promieniowych.
Wykonujemy kompleksowe projekty instalacji sanitarnych, grzewczych, wentylacji mechanicznej i
przemysłowej. Na pierwszym miejscu stawiamy zawsze klienta i jego potrzeby, dlatego każdego dnia
dokładamy starań, aby jakość świadczonych usług utrzymywała się u nas na najwyższym poziomie.

Kategorie
Dom i budownictwo - Klimatyzacja i wentylacja
Dom i budownictwo - Budownictwo
Dom i budownictwo - Usługi budowlane
Firmy i usługi - Klimatyzacja
Firmy i usługi - Automatyka
Miasta i regiony - Dolnośląskie - Wrocław
Według domeny - Pl

Słowa kluczowe
Klimatyzacja biurowa wrocław, Klimatyzacja lokalu wrocław, Klimatyzacja przemysłowa wrocław, 
Klimatyzacja wrocław, Klimatyzatory montaż wrocław, Montaż wentylacji wrocław, Wentylacja biurowa
wrocław, Wentylacja wrocław

Wyróżnione strony
Klimatyzacja biurowa Wrocław

Informacje
Numer ID strony: 21864/24632, Status strony: aktywna od 02/03/2020 10:44, Typ strony: wyróżniona od
29/02/2020 12:22, Data dodania: 29/02/2020 12:22, Zaindeksowane strony: Google, Yahoo, Bing, Liczba
kliknięć: 0, odsłon: 1490

Page 1 / 1

http://www.ulotka.com.pl/21864
https://www.klima-venta.pl
http://www.ulotka.com.pl/dom_i_budownictwo
http://www.ulotka.com.pl/dom_i_budownictwo/klimatyzacja_i_wentylacja
http://www.ulotka.com.pl/dom_i_budownictwo
http://www.ulotka.com.pl/dom_i_budownictwo/budownictwo
http://www.ulotka.com.pl/dom_i_budownictwo
http://www.ulotka.com.pl/dom_i_budownictwo/uslugi_budowlane
http://www.ulotka.com.pl/firmy_i_uslugi
http://www.ulotka.com.pl/firmy_i_uslugi/klimatyzacja
http://www.ulotka.com.pl/firmy_i_uslugi
http://www.ulotka.com.pl/firmy_i_uslugi/automatyka
http://www.ulotka.com.pl/miasta_i_regiony
http://www.ulotka.com.pl/miasta_i_regiony/dolnoslaskie
http://www.ulotka.com.pl/miasta_i_regiony/dolnoslaskie/wroclaw
http://www.ulotka.com.pl/wedlug_domeny
http://www.ulotka.com.pl/wedlug_domeny/pl
http://www.ulotka.com.pl/klimatyzacja_biurowa_wroclaw
http://www.ulotka.com.pl/klimatyzacja_lokalu_wroclaw
http://www.ulotka.com.pl/klimatyzacja_przemyslowa_wroclaw
http://www.ulotka.com.pl/klimatyzacja_wroclaw
http://www.ulotka.com.pl/klimatyzatory_montaz_wroclaw
http://www.ulotka.com.pl/montaz_wentylacji_wroclaw
http://www.ulotka.com.pl/wentylacja_biurowa_wroclaw
http://www.ulotka.com.pl/wentylacja_biurowa_wroclaw
http://www.ulotka.com.pl/wentylacja_wroclaw
https://www.klima-venta.pl/oferta
http://www.google.pl/search?q=site:https://www.klima-venta.pl
http://search.yahoo.com/search?p=site:https://www.klima-venta.pl
http://www.bing.com/search?q=site:https://www.klima-venta.pl

