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Z myślą o satysfakcji Klienta, będącej efektem elastycznego podejścia do jego indywidual-
nych potrzeb oraz najwyższego poziomu obsługi zamówień, KLIMOR zapewnia komplekso-
wy pakiet usług obejmujący: 

Blisko 45 lat tradycji wspartej fachową wiedzą i bogatym doświadczeniem zdobywanym  
zarówno na rynku polskim, jak i w wielu europejskich krajach, pozwala firmie na stałe  
poszerzanie oferty o najnowsze rozwiązania odzwierciedlające aktualne trendy w branży 
przy zachowaniu rygorystycznych norm jakościowych. 

Urządzenia sygnowane marką KLIMOR posiadają certyfikaty wszystkich renomowanych Towarzystw  
Klasyfikacyjnych takich jak: Państwowy Zakład Higieny, Lloyd’s Register of Shipping, Germanischer Lloyd,  
Det Norske Veritas, Bureau Veritas, American Bureau of Shipping, Rosyjski Morski Instytut Nawigacyjny  
i Polski Rejestr Statków.

dostawę oraz montaż sprzętu 

dobór urządzeń w oparciu o Program Doboru Central

instalację oprzyrządowania, podzespołów i automatyki

rozruch systemu wraz z wykonaniem prób i pomiarów

sporządzenie szczegółowego raportu zdawczo-odbiorczego

pełną obsługę gwarancyjną i serwisową

konsultację projektu instalacji HVAC

nasze pROduKty dedyKOwane są:

SPECJALISTYCZNE SYSTEMY KLIMATYZACYJNE

DLA SŁUŻBY ZDROWIA  
I PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO
Urządzenia posiadające atesty Państwowego Zakładu Higieny przeznaczone  
do klimatyzowania pomieszczeń o wysokich wymaganiach w zakresie czystości,  
utrzymania temperatury i wilgotności powietrza: modułowe centrale i szafy  
higieniczne, nawiewniki sufitowe z wypływem laminarnym.

KOMPLEKSOWE INSTALACJE KLIMATYZACYJNE I CHŁODNICZE

DLA PRZEMYSŁU STOCZNIOWEGO
Morskie centrale wentylacyjne, szafy klimatyzacyjne, sieć rozprowadzania powietrza, 
szafki nawiewne i wyciągowe, zamrażarki i chłodnie stalowe z przeznaczeniem do  
ładowni statków rybackich i chłodniowców. KLIMOR wyposażył w instalacje  
klimatyzacyjne i chłodnicze łącznie ponad 1700 różnego rodzaju statków  
budowanych w polskich i zagranicznych stoczniach.

SYSTEMY WENTYLACJI I KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ 
O DUŻYM STOPNIU ZAWILGOCENIA

DLA KRYTYCH PŁYWALNI
Modułowe centrale nawiewno-wyciągowe, które zapewniają odpowiednie 
warunki komfortu powietrza zapobiegając jednocześnie negatywnym  
skutkom oddziaływania wilgoci na konstrukcję budynku.

INDYWIDULANE ROZWIĄZANIA

DLA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
BIUROWCE, HOTELE, OBIEKTY SPORTOWO-REKREACYJNE,  
CENTRA HANDLOWE, HALE PRZEMYSŁOWE
Standardowe centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne, zespoły  
nawiewno-wyciągowe z odzyskiem ciepła, wymienniki ciepła, elementy  
sieci rozprowadzania powietrza, kratki, nawiewniki, anemostaty.
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DANE KONTAKTOWE

KLIMOR jest częścią 
Grupy Kapitałowej KLIMA-THERM

SIEDZIBA FIRMY
ul. Bolesława Krzywoustego 5

81-035 GDYNIA
tel. +48 58 783 99 99
fax +48 58 783 98 52
e-mail: klimor@klimor.pl

DZIAŁ HANDLOWY 
tel. +48 58 783 99 14/ 12/ 21

fax +48 58 783 98 77/ 82
e-mail: handlowy@klimor.pl

Zapraszamy do kontaktu z regionalnymi  
przedstawicielami ds. techniczno-handlowych 

– szczegóły na stronie www.klimor.pl 

DZIAŁ SERWISU
tel. +48 58 783 99 26
fax +48 58 783 99 39

e-mail: serwis@klimor.pl

KLIMOR

klimor
KLIMOR

KLIMOR

klimor

klimor

KLIMOR

KLIMOR

klimor

KLIMOR

klimor
KLIMOR

KLIMOR

klimor

klimor

KLIMOR

KLIMOR

klimor

KLIMOR

klimor
KLIMOR

KLIMOR

klimor

klimor

KLIMOR

KLIMOR

klimor



KLIMOR

klimor
KLIMOR

KLIMOR

klimor

klimor

KLIMOR

KLIMOR

klimor

1967
1971

1974

1971: POCZĄTEK DZIAŁALNOŚCI  
           PRODUKCYJNEJ

1967: POWSTANIE FIRMY

KLIMOR powstaje w okresie intensywnego rozwoju branży stoczniowej  
w Polsce w wyniku połączenia kilku państwowych przedsiębiorstw okrętowych  
w jedną organizację. Zakłady Okrętowych Urządzeń Chłodniczych i Klimaty-
zacyjnych „KLIMOR” – tak brzmi pierwotna nazwa firmy – funkcjonuje jako 
wyspecjalizowana jednostka dostarczająca urządzenia chłodnicze i klimaty-
zacyjne dla potrzeb przemysłu okrętowego w Polsce. KLIMOR w początko-
wym okresie działalności zajmuje się wyłączne montażem zakupionych urzą-
dzeń dokonywanym w ramach czterech zakładów mieszczących się na tere-
nie Stoczni Szczecińskiej, Gdańskiej, Północnej oraz Stoczni Gdynia. Ów-
czesna siedziba firmy znajduje się przy ul. Łużyckiej w Gdyni.

2011
2011: KLIMOR W GRUPIE KLIMA-THERM
KLIMOR Sp. z o.o. - tak od października 2010 roku brzmi oficjalna nazwa firmy - zyskuje nowego inwestora 
strategicznego, firmę KLIMA-THERM S.A. będącą Generalnym Przedstawicielem koncernu FUJITSU GENERAL  
w Polsce, Skandynawii oraz w krajach nadbałtyckich. KLIMOR dołącza tym samym do Grupy spółek o zasięgu mię-
dzynarodowym, w skład której wchodzą również - działające na rynku polskim - FG Poland, Euro-Clima oraz G.A.S,  
a na rynkach zagranicznych - FG Nordic AB w Szwecji, FG Finland OY oraz FB Baltics OU w Estonii obejmująca 
swoim zasięgiem również rynek litewski i łotewski. KLIMOR pod parasolem Grupy Kapitałowej KLIMA-THERM 
intensywnie rozwija własną markę czerpiąc z siły i potencjału jednego z największych dostawców branży HVAC 
w Polsce oraz uznanego dystrybutora urządzeń Klimatyzacji Komfortu w północno-wschodniej części Europy.

Efektem dynamicznego rozwoju 
przemysłu okrętowego jest decyzja 
o nakładach inwestycyjnych we wła-
sną linię produkcyjną. W tym celu 
w Gdyni powstają dwa zakłady wy-
twórcze – Zakład nr  1 przy ul. Łu-
życkiej  i Zakład nr 2 zlokalizowany 
przy ul. B Krzywoustego. KLIMOR, 
jako jedyna firma w Europie, zaczy-

na dostarczać kanały typu „SPIRO” – co jest w tym czasie  absolutną no-
wością, jak również uważana jest za jednego z czołowych producentów 
wymienników ciepła Cu-Al.

1979
KONIEC LAT 70-tych: 
LIDER NA RYNKU MORSKIM
Firma produkuje, dostarcza i montuje kompleksowe instalacje klimatyzacyjne i chłodnicze dla przemysłu okrę-
towego w Polsce. W tym czasie jest również wyłącznym eksporterem urządzeń do krajów Europy Środko-
wo-Wschodniej (Czechy, Węgry, Rumunia, Bułgaria), stając się niekwestionowanym potentatem ilościowym 
i jakościowym branży. Co więcej - działalność produkcyjna KLIMORU spełnia restrykcyjne wymogi stawiane 
przez kraje Europy Zachodniej, dzięki czemu firma z sukcesem zaczyna eksportować swoje urządzenia do wie-
lu państw Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG).

1991 1994

1996

POCZĄTEK  
LAT 90-TYCH: 
KOMPLEKSOWA 
OFERTA
Na rynku lądowym KLIMOR buduje 
przewagę konkurencyjną w oparciu  
o kompleksowość swojej oferty. Firma 
dostarcza instalacje klimatyzacyjne, 
wentylacyjne i chłodnicze w ramach 
szerokiego pakietu usług – od dosta-
wy i montażu urządzeń, podzespołów 
oraz automatyki, poprzez rozruch sys-
temu, a skończywszy na  sporządze-
niu szczegółowego raportu zdawczo-
od¬biorczego.1982

1982-83: 
KLIMOR SCHODZI NA LĄD

Początek lat 80-tych przynosi 
pierwszy poważny kryzys w prze-
myśle stoczniowym. W wyniku za-
łamania produkcji KLIMOR roz-
szerza dotychczasowy zakres 
działalności o rozwiązania dedy-
kowane na rynek lądowy.  

1994:  
PIERWSZE 
CENTRALE  

BASENOWE

2008

PODĄŻAJĄC 
ZA TRENDAMI
KLIMOR konsekwentnie wprowa-
dza do oferty szereg rozwiązań od-
zwierciedlających aktualne trendy 
w branży. Wśród nowości produk-
towych znaleźć można m.in.: rurki 
ciepła, wysokosprawne układy gli-
kolowe, pompy ciepła i urządzenia 
z modułami chłodniczymi.LATA 80-te: SPECJALIZACJA: 

HIGIENICZNE SYSTEMY KLIMATYZACYJNE
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, elastyczności produkcji oraz wysokiej jakości wytwarzanych 
urządzeń, z których firma słynie, KLIMOR rozwija ofertę dla obiektów lądowych ze specjalizacją 
w dostarczaniu systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych dedykowanych służbie zdrowia i tzw. 
‘technologiom czystym’ – laboratoriom oraz obiektom farmaceutycznym. Produkowane przez firmę 
higieniczne centrale klimatyzacyjno-wentylacyjne wykonywane wg zachodnich wymogów normatyw-
nych (VDI 6022, DIN 1946-4) uzyskują atest Państwowego Zakładu Higieny.

1974: 
PIERWSZA CENTRALA                 
WENTYLACYJNA
KLIMOR jako pierwsza firma na rynku polskim opracowuje pro-
totyp centrali wentylacyjnej, po czym wprowadza produkt do re-
gularnej produkcji. Działalność produkcyjna KLIMORU obej-
muje tym samym pełną gamę urządzeń i instalacji klimatyzacyj-
no-wentylacyjnych dedykowanych dla przemysłu morskiego.

1996: ISO 9001
Polski Rejestr Statków oraz niemiecka instytu-
cja Germanischer Lloyd po raz pierwszy przyzna-
ją firmie KLIMOR Certyfikat Systemu Jakości za 
zgodność z normą ISO 9001.

Firma rozpoczyna produk-
cję kolejnych wysokospecja-
listycznych urządzeń klimaty-
zacyjnych, jakimi są moduło-
we centrale basenowe oraz 
systemy dedykowane do po-
mieszczeń o wysokim stop-
niu zawilgocenia. W tym cza-
sie KLIMOR ma również istot-

ny udział w dostawach dla innych segmentów rynku lądowe-
go takich jak m.in.: hotele, budynki użyteczności publicznej, 
obiekty przemysłowe oraz elektrownie.

wybrane 
realizacje

Galeria handlowo-usługowa Alfa Centrum w Gdań-
sku została wybudowana w 2002 roku. To nowocze-
sny, 5-piętrowy obiekt użyteczności publicznej o łącz-
nej powierzchni ponad 54 tys. m kw. z licznymi po-
mieszczeniami handlowymi, biurowymi oraz multiplek-
sem kinowym.
Inwestycja dotyczyła instalacji kompletnego systemu 
wentylacyjno-ogrzewczego w pomieszczeniach garażo-
wych o powierzchni 20 tys. m kw. zlokalizowanych na 
dwóch podziemnych kondygnacjach. KLIMOR zasto-
sował rozwiązanie bazujące na modułowych centralach 
klimatyzacyjnych typu MCK. Na obiekcie zainstalowano 
8 urządzeń o wydajności przepływu do 4 000 m3/h dla 
powietrza nawiewanego i wywiewanego.

Pięciogwiazdkowy hotel Sofitel Grand Sopot (dawniej Grand 
Hotel) położony jest bezpośrednio przy plaży, kilka kroków od 
tętniącego życiem centrum miasta. Obiekt wzniesiony w stylu 
secesyjnym został oddany do użytku w 1927 roku i od razu stał 
się synonimem klasy i luksusu. Hotel wielokrotnie poddawany 
był pracom modernizacyjnym. W ramach jednego z etapów po-
legających na dostosowaniu obiektu do najwyższych standar-
dów użytkowych pomieszczenia hotelowe objęte zostały sys-
temem klimatyzacyjno-wentylacyjnym marki KLIMOR, na który 
składają się 3 podwieszane centrale klimatyzacyjne typu PCK  
o wydatku powietrza do 2 500 m3/h każda.

W lipcu 2010 roku KLIMOR zrealizował inwestycję na terenie ba-
senu Akademii Morskiej w Gdyni. Z myślą o zapewnieniu wła-
ściwego komfortu osobom korzystającym z pływalni oraz w celu 
przeciwdziałania wykraplaniu się wilgoci, która ma niekorzystny 
wpływ na konstrukcję budynku, firma zaproponowała instalację 
specjalistycznej centrali nawiewno-wyciągowej w wykonaniu ba-
senowym z glikolowym odzyskiem ciepła oraz rewersyjną pompą 
ciepła MCKB-7 o wydatku powietrza wynoszącym 18 000 m3/h, 
jak również zastosowanie 2 podwieszanych central nawiewnych 
PCKb o wydajności przepływu 1 100 m3/h i 1 200 m3/h. 
Systemem klimatyzacyjno-wentylacyjnym zostało objęte rów-
nież zaplecze higieniczno-socjalne pływalni.

Właściwy proces klimatyzacji i wentylacji pomieszczeń szpital-
nych jest niezbędny w celu utrzymania komfortu i bezpieczeń-
stwa dla pacjentów i personelu medycznego. Samodzielny Pu-
bliczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie przy ul. Bana-
cha to przykład inwestycji wykorzystującej specjalistyczne urzą-
dzenia klimatyzacyjne marki KLIMOR dedykowane dla służ-
by zdrowia oraz przemysłu farmaceutycznego. Sale operacyj-
ne szpitala przy ul. Banacha zostały wyposażone w 13 moduło-
wych central klimatyzacyjnych w wykonaniu higienicznym oraz  
5 podwieszanych central higienicznych typu PCKh. Projekt re-
alizowany był etapami, z których ostatni zakończono w 2008 
roku.

HOTEL SOFITEL GRAND 
W SOPOCIE

TYP OBIEKTU: BUDYNEK HOTELOWY TYP OBIEKTU: KRYTA PŁYWALNIA TYP OBIEKTU: SALA OPERACYJNATYP OBIEKTU: GALERIA HANDLOWA BASEN AKADEMII MORSKIEJ  
W GDYNI

SZPITAL KLINICZNY PRZY  
UL. BANACHA W WARSZAWIE

ALFA CENTRUM  
W GDAńSKU

Linia życia firmy KLIMOR

1986


