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Swegon Sp. z o.o. – zaufanie, doświadczenie, 
najwyższa jakość
W Polsce fi rma Swegon (początkowo pod nazwą PM-Luft) obecna jest od 1991 roku, czyli niemalże   
od początku przemian ustrojowych. To już ponad 25 lat doświadczeń, które dla naszego kraju są okresem 
bardzo intensywnego rozwoju dla budownictwa w szczególności. Możemy z dumą powiedzieć,   
że przetrwaliśmy trudne początki i osiągnęliśmy mocną pozycję na rynku. To doświadczenie nauczyło   
nas szacunku dla wszystkich, którzy tworzyli zrąb biznesu w Polsce i dla tych, którzy te działania   
wciąż kontynuują.

Udało nam się zbudować solidne przedsiębiorstwo, dysponujące 6 biurami na terenie całego kraju.   
W każdym biurze Swegon Sp. z o.o. pracują zespoły wykwalifi kowanych doradców techniczno-handlowych,   
z których większość jest w naszej organizacji już od kilkunastu lat. Ich doświadczenie sprawdza się    
szczególnie przy trudnych projektach. To oni budują zaufanie naszych klientów.

Zajmujemy się kompleksowym doradztwem w zakresie doboru urządzeń wentylacyjnych i chłodniczych,  
a także implementacją tych urządzeń w całych systemach wraz ze sterowaniem. Szczególnie specjalizujemy 
się w rozwiązaniach związanych z wentylacją DCV czyli wentylacją zależną od potrzeb, wykorzystaniem free 
coolingu i optymalizacją odzysku ciepła w zakresie „Green Building” (certyfi katy LEED, BREEAM itp.)

Oferujemy szeroki zakres produktów najwyższej jakości i niezawodności działania, w tym m.in.: 

 • centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne

 • agregaty chłodnicze i pompy ciepła 

 • systemy nawilżania

 • urządzenia klimatyzacji precyzyjnej

 • indukcyjne moduły sufi towe i klimakonwektory

 • nawiewniki, wywiewniki, tłumiki akustyczne, regulatory VAV

 • systemy regulacji ilości powierza DCV

 • systemy sterowania

 • akcesoria dodatkowe i części zamienne



Swegon AB
Szwedzki producent urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych Swegon AB od ponad  
65 lat swojej działalności przywiązuje bardzo dużą wagę do kwestii efektywności energetycznej,   
stosując między innymi najnowszą technologię w zakresie napędów elektrycznych i wdrażając własne  
patenty w dziedzinie wymienników do odzysku ciepła.

Aktualne osiągnięcia Swegon AB w liczbach wyglądają następująco:
 • 12 zakładów produkcyjnych z nowoczesnymi liniami technologicznymi, zlokalizowanych    
  w Szwecji, Finlandii, Włoszech, Belgii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Kanadzie, USA i Indiach

 • globalna sieć sprzedaży we własnych biurach w 18 krajach        
  oraz przedstawicielstwa handlowe w ponad 25 krajach

 • obroty roczne ponad 2 miliardy PLN

 • zatrudnionych ponad 2 200 osób

Czy wentylacja może stać się czyjąś pasją? Czy wentylacja i klimatyzacja może wywoływać entuzjazm  
i stać się kołem napędowym codziennych działań? Jeśli uzmysłowimy sobie, jak ważna jest jakość  
powietrza, którym oddychamy, ile czasu spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych i na ile innych 
czynników oddziałujemy, mówiąc o komforcie termicznym i akustycznym w pomieszczeniu, a wreszcie  
jak istotne jest dbanie o środowisko – odpowiedź na tak postawione pytania musi być twierdząca. 

Dla nas to oczywiste: wentylacja to nasza pasja!

Wentylacja, klimatyzacja, chłodnictwo, zużycie energii, budownictwo zrównoważone, ograniczenie  
emisji CO2 – do niedawna mało kto łączył te pojęcia w jedną grupę przyczynowo-skutkową.   
Jednak wraz z przynależnością Polski do Unii Europejskiej kwestie energetyczne stały się priorytetowe.

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków to jeden z kluczowych celów władz i instytucji  
naukowych Unii Europejskiej. Budownictwo zużywa ponad 40% produkowanej energii i emituje   
ok. 35% gazów cieplarnianych. W ramach zużywanej przez budynki energii ponad 50% przeznaczone 
jest na wentylację i chłodzenie, dlatego coraz istotniejsze jest stosowanie sprawdzonych, niskoenerge- 
tycznych rozwiązań w tym zakresie.

Wentylacja to nasza pasja!

Główny wyróżnik fi rmy to silny nacisk na dział rozwoju i posiadanie laboratorium badawczego praktycznie   
przy każdej fabryce. Dzięki temu produkty Swegon są nie tylko innowacyjne, ale wszechstronnie   
sprawdzone przed wdrożeniem do seryjnej produkcji.



Najwyższa jakość i wysoki komfort

Wszystkie dostarczane urządzenia posiadają wymagane prawem certyfi katy i atesty. Wiele produktów posiada 
certyfi kat EUROVENT. Wysoki odzysk energii cieplnej oraz wysoka efektywność energetyczna central klimatyzacyjnych 
GOLD RX zadecydowały o tym, że uzyskały one certyfi kat Passive House Institute.

Urządzenia z certy� katami

Bezprzewodowy System WISE

System klimatyzacyjny GOLD



Centrale małych kubatur COMPACT oferowane   
w czterech wielkościach o zakresie przepływu   
powietrza od 300 do 1 300 m3/h.

Centrale podwieszane GOLD LP 
produkowane w dwóch   
wielkościach i zakresie przepływu 
powietrza od 300 do 2 600 m3/h.

Centrale dla budownictwa mieszkaniowego Swegon CASA  
z wymiennikami do odzysku ciepła typu rotacyjnego    
i przeciwprądowego o wydajnościach do 1 000 m3/h.

Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne

Typoszereg central sekcyjnych Swegon SILVER M pozwala na zrealizowanie każdego procesu przygotowania powietrza  
i wykonania centrali dokładnie na miarę potrzeb użytkownika, również dla bardzo dużych wydajności do 315 000 m3/h.

Nowy system central klimatyzacyjnych GOLD to jeden z podstawowych produktów   
koncernu Swegon. Nowy typoszereg central GOLD to nowa konstrukcja i lepsze  
parametry pracy połączone z wielofunkcyjną, zintegrowaną z urządzeniem automatyką. 
Produkowane są w 18 wielkościach i różnych wersjach odzysku ciepła: z wymiennikiem 
rotacyjnym, krzyżowym i glikolowym. Zakres przepływu powietrza central GOLD  
wynosi od 300 do 64 000 m3/h.

Oferta produktowa

Typoszereg central sekcyjnych Swegon SILVER M pozwala na zrealizowanie każdego procesu przygotowania powietrza  



Nawiewniki Swegon stanowią połączenie doskonałych  
parametrów technicznych z wysoką estetyką wykonania.
Zastosowane patenty pozwalają na łatwy i szybki   
montaż, a także na dokładną regulację pracy.

Centrale dla budownictwa mieszkaniowego Swegon CASA  
z wymiennikami do odzysku ciepła typu rotacyjnego    
i przeciwprądowego o wydajnościach do 1 000 m3/h.

Efektywne energetycznie agregaty chłodnicze i pompy ciepła 
doskonale wpasowują się w nowoczesne trendy w chłodnictwie  
i mogą być wykorzystywane zarówno do standardowych układów 
klimatyzacyjnych, jak i do obsługi procesów technologicznych.

Agregaty chłodnicze, pompy ciepła

Urządzenia klimatyzacji precyzyjnej. Dostępne   
są w ponad 1 000 możliwych konfi guracjach   
dla serwerowni i centrów danych, w których  
występują bardzo wysokie zyski cieplne.

Systemy nawilżania powietrza

Klimatyzacja precyzyjna

Szeroki zakres nawilżaczy parowych i wodnych, ich modułowość 
i duży wybór wyposażenia dodatkowego pozwalają na sprostanie 
wysokim wymaganiom standardowych oraz specyfi cznych   
i skomplikowanych rozwiązań nawilżania.

Nawiewniki, wywiewniki

Sytem WISE to bezprzewodowy system optymalizacji 
wentylacji, który dostarcza i kondycjonuje powietrze   
w ściśle określonych ilościach zależnych od potrzeb.

Bezprzewodowy System WISEModuły chłodzące, chłodząco-grzewcze 
i klimakonwektory indukcyjne

Ciche, bezobsługowe indukcyjne moduły sufi towe   
oraz klimakonwektory, ktory realizują funkcje wentylacji   
z równoczesnym chłodzeniem i ogrzewaniem powietrza.



Każdy oddział Swegon Sp. z o.o. dysponuje grupą doświadczonych serwisantów, której zadaniem jest pomoc   
przy uruchamianiu i prawidłowej eksploatacji urządzeń, a w przypadku wystąpienia awarii - szybkie jej usunięcie.

Przy każdej realizacji możemy zaproponować podpisanie umowy serwisowej, dzięki której nasi specjaliści będą 
dokonywać przeglądów okresowych lub napraw na specjalnych warunkach.

Zrealizowaliśmy ponad 4 000 instalacji w budynkach biurowych, hotelach, zakładach produkcyjnych, szkołach,  
muzeach, szpitalach, obiektach sportowych i wielu innych. Nasze urządzenia pracują zarówno w budynkach   
nowych, jak i rewitalizowanych. Wyposażone w nasze systemy budynki zdobywają certyfi katy LEED i BREEAM. 

Profesjonalny i wykwali� kowany serwis

Wybrali nas najlepsi

Biurowiec Generation Park, WarszawaPort Lotniczy im. Lecha Wałęsy, Gdańsk

Biurowiec GPP Business Park, Katowice Galeria Sukiennice, Kraków

Zakłady JTI, Gostków Mały k./Łodzi

Lubelskie Centrum Konferencyjne, LublinMuzeum Pana Tadeusza, Wrocław Biurowiec Bałtyk Tower, Poznań

Hala Ziemia MTP, Poznań

Biurowiec Cross Point, Łódź

Biurowce Alchemia, GdańskStadion Legia Warszawa 

Sytem WISE to bezprzewodowy system optymalizacji 
wentylacji, który dostarcza i kondycjonuje powietrze   
w ściśle określonych ilościach zależnych od potrzeb.



Swegon Sp. z o.o.
62-080 TARNOWO PODGÓRNE k. POZNANIA,
ul. Owocowa 23
tel. 61 816 87 00; fax 61 814 63 54
e-mail: poznan@swegon.pl

Biura techniczno-handlowe:

GDAŃSK
tel. 58 624 80 51
e-mail: gdansk@swegon.pl

ŁÓDŹ
tel. 42 632 64 07
e-mail: lodz@swegon.pl

KRAKÓW
tel. 12 260 12 90
e-mail: krakow@swegon.pl

WARSZAWA
tel. 22 531 66 77
e-mail: warszawa@swegon.pl

WROCŁAW
tel. 71 310 05 90
e-mail: wroclaw@swegon.pl


