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Sięgamy
coraz wyżej

które zdążylismy zgromadzić podczas 25 lat 
doświadczenia. 

We aim
even higher

positions that we managed to accumulate 
during 25 years of experience.

Over 25 years of experience in the supply 

of heating, cooling and ventilation systems.

25 latPonad

doświadczenia w dostawie 
systemów grzewczych, 
chłodzących i wentylacyjnych. 
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CENTRUM KONSERWACJI WRAKÓW STATKÓW / WRECK CONSERVATION CENTRE

HOTEL IBIS STYLES GRUDZIĄDZ / IBIS STYLES HOTEL IN GRUDZIĄDZ
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Kim jesteśmy?

Dzięki temu zawsze mogliśmy podejmować 

się nawet najtrudniejszych wyzwań. Wskutek 

coraz bardziej skomplikowanych realizacji 

utworzyliśmy własny dział automatyki, który 

zajmuje się budową dedykowanych układów 

sterowania dla branży HVAC. 

Wielu techników naszego serwisu pomaga 

Państwu już ponad 10 lat, znając każdy 

szczegół Państwa instalacji. 

Duże doświadczenie tych osób oraz ciągły ich rozwój wraz z rozwojem 

naszej oferty to gwarancja rzetelnej i sprawnej opieki.

Many of our technicians have been helping 

you more than 10 years, knowing every 

detail of your installation. 

Vast experience of these people and their continuous development 

along with the development of our offer is a guarantee of reliable 

and efficient care.

Pierwotnym profilem działalności były osuszacze powietrza oraz 

instalacje osuszające. Następnie do oferty zostały wprowadzone 

klimatyzatory, które w połowie lat 90-tych ubiegłego wieku stanowiły 

zupełną nowość na polskim rynku. Wraz z rozwojem działalności 

nasze usługi zostały poszerzone o instalacje wentylacji mechanicznej, 

a w 1999 roku w naszym portfolio znalazły się systemy grzewcze 

oparte głównie na bazie pompy ciepła.  

Od 2010 roku firma zajmuje się kompleksową realizacją instalacji 

sanitarnych. Kolejne prestiżowe obiekty na liście referencyjnej spółki 

uplasowały ją w gronie czołowych wykonawców w branży.

Firma Clima Komfort została założona w 1994r. 

Who we are?

The primary business profile was air dryers and drying installations. 

Furthermore, the air conditioners were introduced to the offer, 

which in the mid-90s of the previous century were a complete 

novelty on the Polish market. With the development of our activities, 

our services were extended to mechanical ventilation installations, 

and in 1999 our portfolio included heating systems based mainly 

on heat pump basis.  

Since 2010, the company has been dealing with comprehensive 

implementation of sanitaryinstallations. Another prestigious facilities 

on the company's reference listplaced it among the leading 

contractors in the industry.

Clima Komfort was founded in 1994.

Od samego początku rozwój 
Clima Komfort był oparty 
o wysoko wykwalifikowaną 
kadrę inżynierską i techniczną. 

Due to this, we have always been able 

to undertake even the most difficult 

challenges. As a result of more and more 

complicated implementations, we have 

created our own automation department, 

which deals with the construction of dedicated 

control systems for the HVAC industry.

From the beginning, 
the development of Clima 
Komfort  was based on highly 
qualified engineering 
and technical staff.
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Wielu naszych fachowców 

pracuje dla Was już 15 lat 
i więcej, a część z nich jest 
do Państwa dyspozycji 

od momentu pojawienia 

się na rynku naszej firmy. 

Szeroka i doświadczona kadra zapewnia szybką i profesjonalną 

obsługę na każdym etapie inwestycji, włącznie z serwisem gwarancyj-

nym i pogwarancyjnym. Dział serwisu to jeden z filarów naszej firmy. 

Misją Clima Komfort jest kompleksowa budowa zaawanso-

wanych systemów wentylacyjnych, chłodniczych, grzewczych 

i wodno-kanalizacyjnych z poszanowaniem środowiska natu-

ralnego oraz dbałością o komfort i satysfakcję klienta.

Stawiamy wysokie wymagania naszej kadrze z działu serwisu, 

która dba na co dzień o Państwa spokój podczas eksploatacji 

zakupionych systemów. 

Obecnie zatrudniamy ponad 80 osób, w tym 

min. projektantów instalacji sanitarnych, 

inżynierów chłodnictwa, ogrzewnictwa, budowy 

maszyn oraz specjalistów z zakresu automatyki 

i systemów sterujących.

Our experts have been working 
for you already 15 years 
and more, and some of them 
are available to you from the 
moment our offer appears 
on the market. 

Wide and experienced staff ensures fast and professional 

service at every stage of the investment, including warranty 

and post-warranty service. The service department is one of the 

pillars of our company. 

The main mission of Clima Komfort is professional construction of 

advanced ventilation, cooling, heating and plumbing systems with 

respect for the natural environment and attention to comfort and 

customer satisfaction. We set high standards for our staff from the

service department, who every day cares about your peace of mind 

during the operation of the purchased systems.

Currently, We employ over 80 people, 

including designers of sanitary installations, 

cooling, heating, mechanical engineering 

and specialists in the field of automation 

and control systems.
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Solidny partner
w biznesie

Firma na bierząco serwisuje prawie 500 

różnych obiektów w całej Polsce. 

Kompleksowo projektujemy i wykonujemy instalacje sanitarne oraz 

HVAC wielkokubaturowych obiektów przemysłowych, biurowych, 

hotelowych itp. Zapewniamy profesjonalny serwis gwarancyjny 

i pogwarancyjny, oparty na autoryzacjach serwisowych wielu czoło-

wych producentów instalowanych urządzeń.

Grudziądzka firma CLIMA KOMFORT
to wiodący w Polsce generalny wykonawca
instancji sanitarnych.

Dzięki profesjonalnej kadrze 
i ogromnemu doświadczeniu 
możemy zaproponować 
kompleksową obsługę
każdej inwestycji. 

Oferujemy najnowocześniejsze rozwiązania 

obecne na rynku. Budujemy układy automa-

tyki umożliwiające współpracę naszych 

systemów  wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z systemami inteligent-

nego zarządzania budynkiem. Nasz profesjonalizm najtrafniej 

potwierdza rosnące każdego dnia grono zadowolonych klientów.

Reliable Partner 
in Business

The company is currently servicing almost 

500 different facilities throughout Poland.

We comprehensively design and perform sanitary installations and 

HVAC installations in large-scale industrial, office and hotel facilities, 

etc. We provide professional warranty and post-warranty service, 

based on service authorizations of many leading manufacturers of 

installed devices.

CLIMA KOMFORT based in Grudziądz 
is a leading general contractor of sanitary 
installations in Poland.

Due to professional staff 
and vast experience, we can 
offer comprehensive services 
for each investment.

We offer and create the most modern 

solutions on the market such as automation 

systems that enable cooperation of our 

ventilation and air conditioning systems along with intelligent 

building management systems. Our professionalism is best confirmed 

by a large group of satisfied customers which grows every day. 



Powierzając nam zadanie mogą Państwo 

spodziewać się fachowego doradztwa, 

terminowej realizacji oraz wysokiej jakości 

wykonywanych prac.

Na przestrzeni ponad 25 lat działalności zdobyliśmy doświadczenie w wielu obszarach instalacji HVAC. Obecnie stawiamy przed 

sobą coraz większe wyzwania, realizując kompleksowo powierzone nam kontrakty w całej Polsce.

Potwierdzeniem naszej wiedzy i dobrej współpracy z naszymi kontra-

hentami jest z pewnością długa lista referencyjna instalacji, które 

zrealizowaliśmy od początku istnienia firmy.
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Clima Komfort to ponad 25 lat doświadczenia - Współpracuj z najlepszymi!

20 years of experience - Cooperate with the best! 

2000
zbudowanych systemów 

grzewczych

/ constructed heating systems

prawie / almost

2000
zbudowanych systemów

klimatyzacji 

/ air-conditioning systems 

constructed 

ponad / over

1000
instalacji wentylacyjnych

i osuszających 

/ ventilation and drying 

installations

ponad / over

Realizacje

Entrusting Us with the task, you can 

expect expert advice, timely implementation 

and high quality work.

Over the past 25 years, we have gained experience in many areas of HVAC installations. we are currently able to help you 

in the most optimal solutions in the field of heat pumps, air conditioning, ventilation and air drying. 

The confirmation of our knowledge and good cooperation with 

our contractors is certainly a long reference list of installations that 

we have implemented since the company was founded.

Portfolio
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Budynek biurowy
GC Skwer
Office building GC Square

‘01
PROJEKT / PROJECT NR / NO.

Project and comprehensive implementation of mechanical installation, 

smoke extraction, aeration, process heat and heating and air conditioning 

based on the Multi V air conditioning system together with a complete 

automation system of VRF ventilation systems, enabling electricity billing 

for individual tenants.

Projekt oraz kompleksowe wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, 

oddymiania, napowietrzania, ciepła technologicznego oraz ogrzewania 

i klimatyzacji na bazie systemu klimatyzacji Multi V wraz kompletnym 

układem automatyki central wentylacyjnych i systemów VRF, umożliwiającym 

rozliczanie energii elektrycznej na poszczególnych najemców.

Zakres wykonanych prac / Work done: 

SIĘGAMY CORAZ WYŻEJ / WE AIM EVEN HIGHER 

4.000 m2

powierzchnia
area

14.000 m3

kubatura
cubic volume

office
typ budynku
building type

Clima Komfort
wykonawca
developer

23.000 m3/h
powietrza
air

430 kW mocy
chłodniczej
cooling capacity

160 jednostek
klimatyzacji
air conditioning

Toruń
lokalizacja
location

GC Skwer Sp. z o.o.
inwestor
investor

Nowoczesny budynek biurowy łączy nowocze-

sne rozwiązania techniczne i konstrukcyjne 

z unikalną architekturą wnętrza. 

Modern office building combining modern 

technical and construction solutions with 

a unique interior architecture
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Firma Vadain jest częścią holenderskiego 

holdingu Venture Group. W Polsce działa 

od 20 lat jako jedna z europejskich szwalni.

Vadain company is part of the Dutch Venture 

Group holding. In Poland, it has been opera-

ting for 20 years as one of major European 

sewing companies.

Implementation of mechanical ventilation based on three air handling 

units and the VRF air conditioning system based on the Multi V device from 

LG Electronics. 

Kompleksowe wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, bytowej 

na bazie trzech central wentylacyjnych oraz systemu klimatyzacji VRF 

w oparciu o urządzenie Multi V firmy LG Electronics. 

Zakres wykonanych prac / Work done: 

SIĘGAMY CORAZ WYŻEJ / WE AIM EVEN HIGHER 

6.500 m2

powierzchnia
area

25.200 m3

kubatura
cubic volume

prod./office
typ budynku
building type

Clima Komfort
wykonawca
developer

80.000 m3/h
powietrza
air

300 kW mocy
chłodniczej
cooling capacity

200 jednostek
klimatyzacji
air conditioning

Grudziądz
lokalizacja
location

Vadain International
inwestor
investor

‘02
PROJEKT / PROJECT

Budynek biurowo-produkcyjny
Vadain International

NR / NO.

Office and Production Building, Vadain International
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Volvo & Renault service centre
‘03

PROJEKT / PROJECT NR / NO.

Comprehensive implementation of the mechanical installation on the basis 

of four air handling units and the VRF air conditioning system based on the 

Multi V device from LG Electronics. Our company has also implemented 

control automation systems for all installed HVAC installations.

Kompleksowe wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, bytowej 

na bazie czterech central wentylacyjnych oraz systemu klimatyzacji 

VRF w oparciu o urządzenie Multi V firmy LG Electronics. Nasza firma 

wykonała także układy automatyki sterującej dla wszystkich zamontowa-

nych instalacji HVAC.

Zakres wykonanych prac / Work done: 

4.000 m2

powierzchnia
area

20.000 m2

kubatura
cubic volume

office/serwisowy
typ budynku
building type

Clima Komfort
wykonawca
developer

34.000 m3/h
powietrza
air

135 kW
łącznej mocy
capacity

31 jednostek
klimatyzacji
air conditioning

Będzieszyn
lokalizacja
location

Volvo Polska Sp. z o.o.
inwestor
investor

Budynek o pow. użytkowej ok. 4000 m2  skupia 

pod swoim dachem biuro sprzedaży i stację 

serwisową maszyn budowlanych Volvo. 

Building with usable area of about 4,000 m2 

containing the sales office and service station 

of Volvo construction machines.

Centrum serwisowe samochodów
ciężarowych Volvo i Renault

SIĘGAMY CORAZ WYŻEJ / WE AIM EVEN HIGHER 
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Nowoczesne centrum wystawiennicze i konfe-

rencyjno-szkoleniowe. Pow. użytkowa ponad 

16 tysięcy m² oraz kubatura 200 tysięcy m³. 

Modern exhibition, conference and training 

center. The usable area of over 16 thousand 

m2 and cubic volume of 200,000 m3.

Comprehensive implementation of ventilation and mechanical installations, 

smoke extraction, aeration and air conditioning based on Multi V air 

conditioning systems together with a complete automation system 

for ventilation and VRV systems.

Kompleksowe wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, oddymiania, 

napowietrzania, i klimatyzacji na bazie systemów klimatyzacji Multi V wraz 

kompletnym układem automatyki central wentylacyjnych i systemów VRF.

Zakres wykonanych prac / Work done: 

16.500 m2

powierzchnia
area

200.000 m3

kubatura
cubic volume

hala targowa
typ budynku
exhibition

Clima Komfort
wykonawca
developer

100.000 m3/h
powietrza
air

120 kW mocy
chłodniczej
cooling capacity

22 jednostek
klimatyzacji
air conditioning

Bydgoszcz
lokalizacja
location

Bydgoski Park
Przemysłowo
-Technologiczny
inwestor
investor

‘04
PROJEKT / PROJECT

Bydgoskie Centrum 
targowo-wystawiennicze

NR / NO.

Trade Exhibition centre in Myślęcinek, Bydgoszcz

SIĘGAMY CORAZ WYŻEJ / WE AIM EVEN HIGHER 
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2.000 m2

powierzchnia
area

15.000 m3

kubatura
cubic volume

muzeum
typ budynku
museum

Clima Komfort
wykonawca
developer

9.000 m3/h
powietrza
air

40 kW mocy
chłodniczej
cooling capacity

klimatyzacja
precyzyjna
air conditioning

Tczew
lokalizacja
location

Centralne Muzeum
Morskie w Gdyni
inwestor/ investor

Wreck Conservation Centre in Tczew
‘05

PROJEKT / PROJECT NR / NO.

Comprehensive implementation of mechanical ventilation and air conditioning 

systems based on the water chilling system and fan coil units as well 

as precision air-conditioning for the needs of the server room with a complete 

control automation system. 

Kompleksowe wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 

w oparciu o układ wody lodowej i klimakonwektory oraz  szafy klimatyzacji 

precyzyjnej na potrzeby serwerowni wraz kompletnym układem automa-

tyki sterującej.

Zakres wykonanych prac / Work done: 

Centrum Konserwacji Wraków Statków 

to najnowszy z 2016 roku, oddział Narodowego 

Muzeum Morskiego w Gdańsku. 

Wreck conservation center is the newest 

branch of the nautical museum in Gdańsk, 

built in 2016. 

Centrum konserwacji
wraków statków w Tczewie

SIĘGAMY CORAZ WYŻEJ / WE AIM EVEN HIGHER 
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Nowoczesny kompleks hotelowy liczący 87 

pokoi, restaurację oraz 4 sale konferencyjne 

o powierzchni 350 m2. 

Modern hotel complex with 87 rooms, 

a restaurant and 4 conference rooms 

with the area of 350 m2.

Comprehensive implementation of ventilation, smoke extraction, aeration, 

heating and air conditioning systems based on the Multi V air conditioning 

system along with the complete automation of ventilation and VRF systems.

Kompleksowe wykonanie instalacji wentylacji, oddymiania, napowietrzania 

oraz ogrzewania i klimatyzacji na bazie systemu klimatyzacji Multi V wraz 

kompletnym układem automatyki central wentylacyjnych i systemów VRF.

Zakres wykonanych prac / Work done: 

‘06
PROJEKT / PROJECT

Budynek hotelowy
Ibis Styles Grudziądz

NR / NO.

Ibis Styles Hotel in Grudziądz

4.000 m2

powierzchnia
area

6 central
wentylacyjnych
air handling units

15.000 m3

kubatura
cubic volume

hotel
typ budynku
hotel

Clima Komfort
wykonawca
developer

22.000 m3/h
powietrza
air

430 kW mocy
chłodniczej
cooling capacity

120 jednostek
klimatyzacji
air conditioning

Grudziądz
lokalizacja
location

LMG Sp. z o.o.
inwestor
investor

SIĘGAMY CORAZ WYŻEJ / WE AIM EVEN HIGHER 



Group of restaurant-hotel buildings “Rondo”
‘07

PROJEKT / PROJECT NR / NO.

Design and comprehensive implementation of mechanical ventilation, 

process heat, heating and air conditioning systems based on the Multi V 

air conditioning systems together with complete automation system 

for ventilation units and VRF systems.
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Projekt oraz kompleksowe wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, 

ciepła technologicznego oraz ogrzewania i klimatyzacji na bazie systemów 

klimatyzacji Multi V wraz kompletnym układem automatyki central wenty-

lacyjnych i systemów VRF. 

Zakres wykonanych prac / Work done: 

10 central
wentylacyjnych
air handling units

20.000 m3

kubatura
cubic volume

5.700 m2

powierzchnia
area

hotel
typ budynku
hotel

Clima Komfort
wykonawca
developer

53.000 m3/h
powietrza
air

440 kW mocy
chłodniczej
cooling capacity

100 jednostek
klimatyzacji
air conditioning

Wąbrzeźno
lokalizacja
location

MIDOM 
Michał Smoleński
inwestor / investor

Kompleks budynków liczący 54 pokoje hotelo-

we, liczne sale konferencyjne i bankietowe, 

2 restauracje, Fitness i SPA  oraz Bowling Club.

Building complex with 54 hotel rooms, nume-

rous conference and banquet rooms, 

2 restaurants, Fitness, SPA and Bowling Club.

Zespół budynków hotelowo-
-restauracyjnych Rondo

SIĘGAMY CORAZ WYŻEJ / WE AIM EVEN HIGHER 
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Zespół budynków magazynowych wysokiego 

składowania wraz zapleczem biurowym 

o łącznej powierzchni ponad 35 tys. m2.

Group of high-storage warehouses with office 

facilities with a total area of over 35,000 m2.

Comprehensive implementation of mechanical ventilation installations, 

central heating, technological heat, water and sewage systems as well 

as comfort air conditioning and precision air conditioning systems together 

with HVAC automation systems for all installations.

Kompleksowe wykonanie instalacji wentylacji  mechanicznej, instalacji 

centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, wod-kan oraz klimatyza-

cji komfortu oraz klimatyzacji precyzyjnej wraz z systemami automatyki 

HVAC dla wszystkich wykonywanych instalacji.

Zakres wykonanych prac / Work done: 

7 central
wentylacyjnych
air handling units 

285.000 m2

kubatura
cubic volume

22.000 m2

powierzchnia
area

magazyn
typ budynku
warehouse

Clima Komfort
wykonawca
developer

360.000 m3/h
powietrza
air

400 kW mocy
chłodniczej
cooling capacity

klimatyzacja
precyzyjna
precision a/c

Grudziądz
lokalizacja
location

Rossmann
inwestor
investor

‘08
PROJEKT / PROJECT

Centrum logistyczne
Rossmann w Grudziądzu

NR / NO.

Rossmann Logistics Centre in Grudziądz

SIĘGAMY CORAZ WYŻEJ / WE AIM EVEN HIGHER 



Regional hospital complex
‘09

PROJEKT / PROJECT NR / NO.

Comprehensive implementation of mechanical ventilation installations, 

ventilation for clean room, air-conditioning based on chilled water 

and automation systems together with the BMS system.
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Kompleksowe wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej bytowej, 

wentylacji dla pomieszczeń Clean Room, klimatyzacji na bazie wody 

lodowej oraz układów automatyki wraz systemem BMS. 

Zakres wykonanych prac / Work done: 

29 central
wentylacyjnych
air handling units

63.000 m3

kubatura
cubic volume

13.000 m2

powierzchnia
area

szpital
typ budynku
hospital

Clima Komfort
wykonawca
developer

144.000 m3/h
powietrza
air

1.200 kW mocy
chłodniczej
cooling capacity

woda lodowa
chilled water

Grudziądz
lokalizacja
location

Regionalny Szpital
Specjal. w Grudziądzu
inwestor/ investor

Budynek o  kubaturze ok. 63 000 m3 oraz 

13 000 m2 powierzchni zabudowy, a  także 

łącznik pomiędzy budynkiem A i budynkiem B. 

Building with a cubic capacity of 63 000 m3 

and 13 000 m2 of building area, as well 

as a link between building A and building B.

Budynek ambulatoryjno-łóżkowy
Szpitala Regionalnego

SIĘGAMY CORAZ WYŻEJ / WE AIM EVEN HIGHER 
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6 central
wentylacyjnych
air handling units

12.000 m2

kubatura
cubic volume

2.100 m2

powierzchnia
area

basen
typ budynku
swimming pool

Clima Komfort
wykonawca
developer

57.000 m3/h
powietrza
air

Technika
basenowa
pool technology

pompy ciepła
heat pumps

Braniewo
lokalizacja
location

Urząd Miasta
Braniewo
inwestor / investor

Zespół basenów wraz z zapleczem szatniowo- 

-sanitarnym pełniący główną funkcję obiektu, 

trybuny, zaplecze socjalne i magazyny. 

Swimming pool complex with sanitary 

facilities performing the main function of the 

facility, stands, social facilities and warehouses. 

Comprehensive implementation of a mechanical and technological 

installation together with a heat pump system in ventilation units responsible 

for maintaining the appropriate temperature and humidity in the swimming 

pool area. 

Kompleksowe wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej bytowej 

oraz technologicznej wraz z systemem pomp ciepła w centralach wentyla-

cyjnych odpowiedzialnych za utrzymanie odpowiedniej temperatury 

i wilgotności w hali basenowej.

Zakres wykonanych prac / Work done: 

‘10
PROJEKT / PROJECT

Kryta pływalnia
w Braniewie

NR / NO.

Indoor Swimming Pool in Braniewo

SIĘGAMY CORAZ WYŻEJ / WE AIM EVEN HIGHER 
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Lubicka office
‘11

PROJEKT / PROJECT NR / NO.

Design and comprehensive implementation of ventilation, smoke removal, 

aeration, process heat, heating and air conditioning systems based on the 

Multi V air conditioning system together with a complete automation system 

for ventilation and VRF systems, enabling electricity billing for individual 

tenants.

Projekt oraz kompleksowe wykonanie instalacji wentylacji, oddymiania, 

napowietrzania, ciepła technologicznego oraz ogrzewania i klimatyzacji na 

bazie systemu klimatyzacji Multi V wraz kompletnym układem automatyki 

central wentylacyjnych i systemów VRF, umożliwiającym rozliczanie energii 

elektrycznej na poszczególnych najemców.

Zakres wykonanych prac / Work done: 

1 centrala
wentylacyjna
air handling unit

biurowy
typ budynku
building type

Clima Komfort
wykonawca
developer

21.000 m3/h
powietrza
air

600 kW mocy
łącznej
capacity

300 jednostek
klimatyzacji
air conditioning

Toruń
lokalizacja
location

Apro Sp. z o.o.
inwestor
investor

Biurowiec charakteryzuje się najnowszymi 

rozwiązaniami technicznymi w zakresie 

monitoringu, ogrzewania, klimatyzacji

Office building is characterized by the latest 

technical solutions in the field of monitoring, 

heating and air conditioning.

Budynek biurowy
Lubicka Office

SIĘGAMY CORAZ WYŻEJ / WE AIM EVEN HIGHER 
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Kompleks pałacowy, na który składa się hotel, 

restauracja, sale konferencyjne, strefa spa 

i wystawa edukacyjno-przyrodnicza.

The palace complex consists of a hotel, 

restaurant, conference rooms, spa zone 

and an educational and nature exhibition. 

Design and comprehensive implementation of mechanical ventilation, 

gas boiler plant, heating and air conditioning systems based on Multi V 

WATER air conditioning systems with a complete automation system 

for ventilation centers and VRF systems.

Projekt oraz kompleksowe wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, 

kotłowni gazowej, ogrzewania i klimatyzacji na bazie systemów klimatyzacji 

Multi V WATER wraz kompletnym układem automatyki central wentylacyj-

nych i systemów VRF.

Zakres wykonanych prac / Work done: 

8 central
wentylacyjnych
air handling units

hotel
typ budynku
hotel

Clima Komfort
wykonawca
developer

27.000 m3/h
powietrza
air

145 kW mocy
chłodniczej
cooling capacity

45 jednostek
klimatyzacji
air conditioning

Polendo
lokalizacja
location

Stefan Medeński
inwestor
investor

‘12
PROJEKT / PROJECT

Kompleks hotelowy
Pałac Poledno

NR / NO.

Hotel Complex “Poledno Palace”

SIĘGAMY CORAZ WYŻEJ / WE AIM EVEN HIGHER 



Office building - Building A 
‘13

PROJEKT / PROJECT NR / NO.

Comprehensive implementation of sanitary installations, including mechani-

cal ventilation, air conditioning based on chilled water, fire protection installa-

tions and water and sewage, with complete automation and central heating 

system as well as technological heat system.

18

Kompleksowe wykonanie instalacji sanitarnych, w tym wentylacji mecha-

nicznej, klimatyzacji na bazie wody lodowej, instalacji p. poż. wodno- 

kanalizacyjnej, z kompletnym układem automatyki oraz c.o. i c.t.

Zakres wykonanych prac / Work done: 

16.165 m2

powierzchnia
area

150.000 m3

kubatura
cubic volume

office
typ budynku
building type

Clima Komfort
wykonawca
developer

105.000 m3/h
powietrza
air

2 MV mocy
chłodniczej
cooling capacity  

8 central
wentylacyjnych
air handling units

Woda
lodowa

Chilled water  

Gdańsk
lokalizacja
location

Cavatina Holding
inwestor
investor

Pierwszy z  budynków najnowocześniejszego 

kompleksu biurowego w Gdańsku o łącznej 

powierzchni niemal 90 000 mkw. przestrzeni 

do pracy i rekreacji w otoczeniu wody i zieleni. 

The first building of the most modern office 

complex in Gdańsk with a total area of almost 

90,000 square meters space for work and 

recreation surrounded by water and greenery.

Budynek biurowy 
Palio Office Park – BUDYNEK A

SIĘGAMY CORAZ WYŻEJ / WE AIM EVEN HIGHER 
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9 central
wentylacyjnych
air handling units

33.000 m3

kubatura
cubic volume

10.000 m2

powierzchnia
area

hotel
typ budynku
hotel

Clima Komfort
wykonawca
developer

55.000 m3/h
powietrza
air

700 kW
chłodu
cooling

300 jednostek
klimatyzacji
air conditioning

Warszawa
lokalizacja
location

Hotel Styles Sp. z o.o.
inwestor
investor

Comprehensive implementation of ventilation, smoke removal, aeration 

and heating and air conditioning systems based on the Multi V air conditio-

ning system together with a complete automation system for ventilation 

and VRF systems.

Kompleksowe wykonanie instalacji wentylacji, oddymiania, napowietrza-

nia oraz ogrzewania i klimatyzacji na bazie systemu klimatyzacji 

Multi V wraz kompletnym układem automatyki central wentylacyjnych 

i systemów VRF.

Zakres wykonanych prac / Work done: 

‘14
PROJEKT / PROJECT

Budynek hotelowy
Hotel Mercure Warszawa

NR / NO.

Mercure Hotel in Warsaw

Nowoczesny budynek hotelowy. Obiekt 

mieści 214 pokoi, zaplecze gastronomiczne, 

fitness i parking podziemny na 140 aut.

Modern hotel building containing 214 rooms, 

catering, fitness and underground parking 

for 140 cars.SIĘGAMY CORAZ WYŻEJ / WE AIM EVEN HIGHER 
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Office and warehouse building Flextronics in Tczew
‘15

PROJEKT / PROJECT NR / NO.

Comprehensive implementation of the mechanical installation, housing 

and VRF air conditioning system based on the Multi V device from LG Electro-

nics. Our company has comprehensively developed automation control 

systems for all HVAC installations. 

Kompleksowe wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, bytowej oraz 

systemu klimatyzacji VRF w oparciu o urządzenie Multi V firmy LG Electro-

nics. Nasza firma wykonała także kompleksowo układy automatyki sterują-

cej dla wszystkich zamontowanych instalacji HVAC.

Zakres wykonanych prac / Work done: 

9 central
wentylacyjnych
air handling units

80.000 m3

kubatura
cubic volume

9.000 m2

powierzchnia
area

biurowo-mag.
typ budynku
building type

Clima Komfort
wykonawca
developer

52.000 m3/h
powietrza
air

110 kW mocy
łącznej
capacity

18 jednostek
klimatyzacji
air conditioning

Tczew
lokalizacja
location

Flextronics 
International Poland
inwestor / investor

Kompleks produkcyjny zlokalizowany na 

terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekono-

micznej  składający się z czterech budyków.

Production complex is located in the Pomera-

nian special economic zone consisting 

of four buildings.

Budynek biurowo-magazynowy
Flextronics w Tczewie

SIĘGAMY CORAZ WYŻEJ / WE AIM EVEN HIGHER 
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7 central
wentylacyjnych
air handling units

21.000 m3

kubatura
cubic volume

7.000 m2

powierzchnia
area

office
typ budynku
theatre

Clima Komfort
wykonawca
developer

52.000 m3/h
powietrza
air

800kW
moc chłodnicza
cooling

Bydgoszcz
lokalizacja
location

ARD
inwestor
investor

Budynek biurowy Preludium posiadający 

5500 m2 powierzchni biurowej, 1500 m2 

powierzchni handlowej oraz część mieszkalną 

stanowi pierwszy etap inwestycji.

The Preludium office building with 5500 

square meters of office space, 1500 square 

meters of commercial space and a residential 

section is the first stage of the investment.

Comprehensive implementation of mechanical comfort ventilation and fire 

ventilation as well as cooling and heating systems based on MULTI V 5 

three-pipe air conditioning systems by LG Electronics.

Kompleksowe wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej bytowej i poża-

rowej oraz instalacji chłodzenia i ogrzewania na bazie trzyrurowych 

systemów klimatyzacji MULTI V 5 firmy LG Electronics.

Zakres wykonanych prac / Work done: 

‘16
PROJEKT / PROJECT

Budynek biurowy
Preludium w Bydgoszczy

NR / NO.

Office building

SIĘGAMY CORAZ WYŻEJ / WE AIM EVEN HIGHER 
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Hotel building 
‘17

PROJEKT / PROJECT NR / NO.

Comprehensive implementation of mechanical ventilation, fire ventilation (air 

supply and desmoking), central heating and technological heat systems, and 

VRF three-pipe air conditioning systems by LG.

Kompleksowe wykonanie wentylacji mechanicznej, pożarowej (napowie-

trzanie i oddymianie), systemu centralnego ogrzewania i ciepła technolo-

gicznego oraz trójrurowych systemów klimatyzacji VRF marki LG. 

Zakres wykonanych prac / Work done: 

9 central
wentylacyjnych
air handling units

34.000 m3

kubatura
cubic volume

3.000 m2

powierzchnia
area

hotel
typ budynku
building type

Clima Komfort
wykonawca
developer

25.000  m3/h
powietrza
air

320 kW mocy
chłodniczej
cooling

104 jednostkI
klimatyzacji
air conditioning

Bydgoszcz
lokalizacja
location

IMMOBILE S.A. 
inwestor
investor

Adaptacja położonego nad Brdą dawnego 

budynku biurowego Projprzemu, kilka minut 

spacerem od Starego Rynku, z pięknym 

widokiem na panoramę Bydgoszczy. 

Conversion of the former Projprzem office 

building located by the Brda River, a few 

minutes' walk from the Old Market Square, 

with a beautiful panoramic view of Bydgoszcz. 

Budynek hotelowy 
Focus w Bydgoszczy

SIĘGAMY CORAZ WYŻEJ / WE AIM EVEN HIGHER 
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3 centrale
wentylacyjne
air handling units

21.000 m3

kubatura
cubic volume

7.000 m2

powierzchnia
area

dydaktyczny
typ budynku
didactic 

Clima Komfort
wykonawca
developer

23.000 m3/h
powietrza
air

340 kW mocy 

chłodniczej
cooling

49 jednostek
wentylacyjnych
49 ventilation units 

Warszawa
lokalizacja
location

DORACO
inwestor
investor

Siedmiokondygnacyjny budynek naukowo- 

dydaktyczny wraz z otoczeniem został w całości 

przystosowany dla osób niepełnosprawnych. 

The seven-storey research and teaching 

building with its surroundings has been fully 

adapted to the needs of people with disabilities.

Comprehensive implementation of mechanical domestic and fire ventilation 

as well as air conditioning system based on SWEGON and SAMSUNG devices.

Kompleksowe wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej bytowej 

i pożarowej oraz systemu klimatyzacji w oparciu o urządzenia firmy 

SWEGON i SAMSUNG.  

Zakres wykonanych prac / Work done: 

‘18
PROJEKT / PROJECT

Polska Japońska Akademia
Technik Komputerowych

NR / NO.

Polish-Japanese Academy of Information Technology

SIĘGAMY CORAZ WYŻEJ / WE AIM EVEN HIGHER 
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Office and hotel building
‘19

PROJEKT / PROJECT NR / NO.

Comprehensive implementation of mechanical comfort ventilation based on 

VBW Engineering ventilation units, fire ventilation with the use of Fläkt devices 

and the Midea air conditioning system.

Kompleksowe wykonanie wentylacji mechanicznej bytowej na bazie 

central wentylacyjnych VBW Engineering, pożarowej z wykorzystaniem 

urządzeń Fläkt oraz systemu klimatyzacji Midea.

Zakres wykonanych prac / Work done: 

9 central
wentylacyjnych
air handling units

21.000 m3

kubatura
cubic volume

7.000 m2

powierzchnia
area

biurowo - hotelowy
typ budynku
Office & hotel building

Clima Komfort
wykonawca
developer

52.000 m3/h
powietrza
air

870 kW mocy
chłodniczej
capacity

200 jednostek
klimatyzacji
air conditioning

Warszawa
lokalizacja
location

VINVEST Sp. z o.o.
inwestor
investor

Budynek hotelowy oferujący 100 pokoi, 9 sal 

konferencyjnych i siłownię z widokiem na 

panoramę Warszawy oraz 4000 m2 powierzch-

ni biurowych pod wynajem.

Hotel building with 100 rooms, 9 conference 

rooms and a gym with a panoramic view of 

Warsaw, and 4000 m2 of office space for lease.

Budynek biurowo - hotelowy 
V Hotel

SIĘGAMY CORAZ WYŻEJ / WE AIM EVEN HIGHER 
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8 central
wentylacyjnych
air handling units

30.000 m2

powierzchnia
area

aparthotel
typ budynku
Aparthotel

Clima Komfort
wykonawca
developer

30 
i lość kondygnacji
storey building 

2,5MW mocy
chłodniczej
cooling

750 jednostek
klimatyzacji
air conditioning units 

Warszawa
lokalizacja
location

Marvipol Development 
inwestor
investor

Kompleks apartamentowców, ulokowany na 

warszawskiej Woli. Składają się na niego 3 

wieże, z których najwyższa mierzy blisko 100 

metrów wysokości. 

Apartment complex, located in Warsaw's Wola 

district. It consists of 3 towers, the highest of 

which is almost 100 meters high.

Comprehensive implementation of mechanical comfort ventilation based on 

VBW Engineering ventilation units, fire ventilation using Fläkt devices and the 

advanced Multi V LG air conditioning system.

Kompleksowe wykonanie wentylacji mechanicznej bytowej na bazie central 

wentylacyjnych VBW Engineering, pożarowej z wykorzystaniem urządzeń 

Fläkt oraz zaawansowanego systemu klimatyzacji Multi V LG.

Zakres wykonanych prac / Work done: 

‘20
PROJEKT / PROJECT

Budynek apartamentowy
Unique Tower

NR / NO.

Apartment building

SIĘGAMY CORAZ WYŻEJ / WE AIM EVEN HIGHER 



Sięgamy
coraz wyżej

Nasza lista referencyjna liczy kilkaset pozycji, 

które zdążylismy zgromadzić podczas 25 lat 
doświadczenia. 

oraz wiele, wiele innych...

We aim
even higher

Our reference list has several hundred 

positions that we managed to accumulate 
during 25 years of experience.

and many, many more...
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25 lat
doświadczenia w dostawie 
systemów grzewczych, 
chłodzących i wentylacyjnych. 

Kim jesteśmy? / Who we are?

HOTEL IBIS STYLES GRUDZIĄDZ / IBIS STYLES HOTEL IN GRUDZIĄDZ

ZESPÓŁ BUDYNKÓW HOTELOWO-RESTAURACYJNYCH „RONDO” 

GROUP OF RESTAURANT-HOTEL BUILDINGS “ RONDO”

BUDYNEK AMBULATORYJNO-ŁÓŻKOWY SZPITALA REGIONALNEGO 

KRYTA PŁYWALNIA 

KOMPLEKS HOTELOWY „PAŁAC POLEDNO” / HOTEL COMPLEX “POLEDNO PALACE”

POLSKA JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH 



Sięgamy coraz wyżejwww.climakomfort.pl

Clima Komfort Sp. z o.o.
ul. Jeziorna 6

86-300 Grudziądz

tel: +48 56 4622321

fax: +48 56 4628249

e-mail: info@climakomfort.pl


