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PROFIL SPOLOČNOSTI

O spoločnosti

S

poločnosť KLIMA TREND od roku 1997 poskytuje
komplexné služby v oblasti starostlivosti o technologické
zariadenia budov. Zastrešuje každoročne servis chladenia, vzduchotechniky, vykurovania, merania a regulácie pre
viac ako 300 objektov na území SR. Spoločnosť zamestnáva viac ako 30 zamestnancov, ročný obrat dosahuje stabilné
rozpätie od 2,3 do 2,7 mil. Eur. KLIMA TREND je súčasťou
skupiny KLIMAK - vedúcej spoločnosti, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti TZB.

Vďaka dlhodobo budovanému zázemiu spoločnosť KLIMA
TREND ponúka stabilné hodnoty pre každého individuálneho
klienta: spoľahlivosť, odbornosť, výhodný pomer cena/kvalita.
Služby spoločnosti sa neustále prispôsobujú požiadavkám
realitného trhu, v súčasnosti pomáhame našim klientom
rozumne realizovať a efektívne prevádzkovať technologické
zariadenia budov najmä v oblasti vzduchotechniky – klimatizácie, ústredného kúrenia a merania a regulácie.
Portfólio služieb predstavuje komplexné úkony súvisiace
s projekčnými, dodávateľskými a realizačnými procesmi,
predovšetkým však so servisnými a správcovskými službami.

Desiatky spokojných klientov sa
presvedčili o dôležitosti kvalitného
partnera schopného postarať sa
o funkčnosť technológií
moderných budov.

LEPŠIE ZDRAVIE
PRE TECHNOLÓGIE
VAŠICH BUDOV

Kvalifikovaní pracovníci dokážu v prípade inštalovaných
technológií zhodnotiť ich životnosť, nájsť riešenie zohľadňujúce rozpočtové možnosti klienta a následne zabezpečiť
užívateľskú optimalizáciu strojno-technologických zariadení.

CERTIFIKÁTY KLIMA TRENDU

Prehľad tržieb spoločnosti
2009 - 1,3 mil. EUR

3,0 mil. €

2010 - 1,3 mil. EUR

2,5 mil. €

2011 - 1,3 mil. EUR

Obrat

2,0 mil. €

2012 - 2,1 mil. EUR
2013 - 1,7 mil. EUR

1,5 mil. €

2014 - 1,9 mil. EUR

1,0 mil. €

2015 - 2,5 mil. EUR
0,5 mil. €

2016 - 2,5 mil. EUR
2017 - 2,7 mil. EUR

0,0 mil. €
2009

2010

2011

2012

2013

2014
Rok
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2015

2016

2017

2018

Systém manažérstva kvality
podľa normy ISO 9001

Systém riadenia environmentálneho
manažérstva podľa STN EN ISO 14001

Systém manažérstva BOZP
podľa STN EN OHSAS 18001

2018 - 2,7 mil. EUR
(plán)
www.klimatrend.sk
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MÍĽNIKY SPOLOČNOSTI

03/2018

Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku udelil spoločnosti KLIMA TREND
1. miesto za najviac zhodnoteného chladiva počas roka 2017

11/2011

získanie osvedčenia na kontrolu klimatizačných systémov v súvislosti so zákonom
17/2007 – o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

05/2017

ELEKTRONICKÝ SERVISNÝ PORTÁL - súčasťou automatizovanej agendy je elektronický portál, ktorý umožňuje efektívne manažovanie servisných kapacít, digitálne spracovanie, archiváciu servisných protokolov a elektronickú komunikáciu so zákazníkom

10/2011

zmeny v organizačnej štruktúre spoločnosti s cieľom rozšíriť servisné oddelenie
ako strategický krok v období recesie

04/2017

získanie výhradného servisného zastúpenia od spoločnosti IMI Hydronic Engineering pre produkty PNEUMATEX - systému pre udržiavanie tlaku a vákuového
odplyňovania v chladiacich a vykurovacích sústavách

05/2009

získanie certifikátov ISO 9001 – manažérsky systém riadenia kva-

03/2017

otvorenie druhej pobočky a showroomu klimatizácií špičkových značiek ako
Carrier, Daikin, LG, Samsung, Toshiba so sídlom v Bratislave

04/2016

2.miesto udelené od Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku
za najviac zhodnoteného chladiva počas roka 2015

07/2015

„najvychladenejšieho e-shopu s klimatizáciami na Slovensku“

6

zabezpečenie a zhodnocovanie chladiva udelené Slovenským

12/2014

zmodernizovanie a obnovenie vozového parku - KLIMA TREND dokáže pokryť celé
Slovensko do 2 hodín

10/2013

rozšírenie živnosti – Osvedčenie o živnostenskom oprávnení – kontrolované látky v súvislosti so zákonom 321/2012 – o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

www.klimatrend.sk

02/2008

implementácia ERP informačného systému Microsoft Dynamics Navision pre všetky procesy a oddelenia spoločnosti

12/2007

prekročenie ročného obratu 40 mil. Sk v segmente „servisné služby“

09/2007

úspešný podpis servisného kontraktu pre jedno z najväčších administratívnych
centier Slovenska Tower 115 – 27 podlaží, 115 m, Developer: J&T REAL ESTATE

06/2006

presťahovanie spoločnosti do vlastného zákazníckeho centra „Štúrova 165, Nitra“

06/2001

dlhodobé partnerstvo s klientom TESCO STORES v podobe zabezpečenia servisných aktivít

05/2001

zahájenie servisných služieb pre spoločnosť NAY a.s.

08/1999

distribútorstvo komponentov koncernu HESCO-TROX, distribúcia trvala
do roku 2010

04/1997

založenie spoločnosti KLIMA TREND, spol. s r.o.

ocenenie 1. miesto EKOSERVIS 2014 za komplexné servisné
zväzom pre chladiacu a klimatizačnú techniku

12/2012

18001 – systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

otvorenie pobočky a e-shopu KLIMADODOMU.SK –
so sídlom v Košiciach

03/2015

lity, ISO 14001 – systém environmentálneho manažérstva a ISO

prekročenie ročného obratu 2 mil. Eur v segmente „servisné služby“

www.klimatrend.sk
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SERVIS
AKO ZÁKLADNÁ SLUŽBA

S

ervisné služby sú zamerané na odborný profilaktický
a prediktívny servis systémov a jednotlivých zariadení.
Kombináciou požiadaviek výrobcov, technických noriem
a našich skúseností sa snažíme udržať prevádzkyschopný stav
zariadení, predĺžiť životnosť zariadení so zohľadnením podmienok danej inštalácie a podľa možností objednávateľa. Pri našej
práci nezabúdame aj na správnu parametrizáciu, ktorá má
priamy dopad na efektívnu spotrebu energií.
Podstatou kvalitnej služby je vzácna kombinácia flexibility
a odbornosti. Klientom sa snažíme ponúknuť túto esenciu
non-stop, bez ohľadu na ročné obdobie, vzdialenosť či komplikovanosť problému.

PODSTATOU
KVALITNEJ SLUŽBY
JE VZÁCNA
KOMBINÁCIA
FLEXIBILITY
A ODBORNOSTI

Základom starostlivosti o inštalované technológie je pravidelná a periodická kontrola zariadení, minimálne 2x ročne v jarnom a jesennom období. Príprava zariadení, resp.
ich posezónna údržba zvyšujú životnosť vašej investície a sú
podmienkou pre uplatnenie záruky na realizované dielo.

Bežne vykonávame servisné služby na nasledovných
systémoch a zariadeniach:
Vzduchotechnika, vzduchotechnické jednotky, ventilátory,
rozvody vzduchu, distribučné prvky.
Chladenie, chladiace stroje – chillery, kondenzátory, kondenzačné jednotky, VRV, Split jednotky, presné klimatizácie,
výmenníky chladu, obehové čerpadlá, rozvody chladu a ich
komponenty.

Akým spôsobom spolu môžeme spolupracovať?

Pravidelný servis sa realizuje na základe uzatvorenej servisnej
zmluvy podľa zazmluvnenej periodicity.

prednostné vybavenie oproti ostatným zákazníkom,

Servisná zmluva s periodicky nastavenými servisnými úkonmi.

detailnejšie pochopenie prevádzkových podmienok a tým
účinnejšia optimalizácia systémov,

bezplatné poradenstvo,

Spoločnosť KLIMA TREND ponúka zmluvným partnerom
servisný zásah s nástupom na identifikáciu problému
do 4 hodín kdekoľvek na Slovensku od nahlásenia
krízovej poruchy prostredníctvom servisnej hotline,
resp. do 24 hodín elektronicky:

SERVISNÁ HOTLINE
PRE ZMLUVNÝCH PARTNEROV

0904 234 234

Úpravovne vody, tlakové doplňovacie stanice.

ZÁPAD A STRED

Meranie a regulácia, nadradené systémy, lokálne systémy,
merače tepla, chladu a vody, zber údajov.

0903 771 707

pri dlhodobých zmluvách môžeme špecializovať našich
pracovníkov pre daného zákazníka,
havarijná pohotovosť v prípade poruchy.

Jednorázový servis pre Vás vykonáme na základe nákupnej
objednávky.
Individuálna klientská objednávka umožňujúca hĺbkové
zameranie na konkrétny problém, alebo okruh problémov
(profilaktika, oprava, údržba zariadení).

VÝCHOD

BRATISLAVA A OKOLIE

0914 234 234
servis@klimatrend.sk

www.klimatrend.sk

automatické plánovanie servisných intervalov,

Jednorázový servis

Havarijný servis
Služba je zvyčajne poskytovaná zákazníkom v rámci pravidelného servisu. Podmienky poskytovania havarijného servisu vieme prispôsobiť individuálnym požiadavkám zákazníka.
Nepretržité prevádzky si niekedy vyžadujú extrémne krátke zásahové časy. V rámci služby sa aplikuje aj telefonické navigovanie pracovníkov zákazníka pri odvrátení kritických situácii.

SERVISNÝ E-MAIL

8

Dbajte o svoje zariadenie preventívne. Neriešte problém za
„horúca“. S nami vždy rýchlo a spoľahlivo.

Pravidelný servis

Výhodou takéhoto druhu spolupráce je pre objednávateľa:

Vykurovanie, stacionárne a závesné kotle, tepelné čerpadlá, obehové čerpadlá, výmenníky tepla, solárne systémy, rozvody tepla a ich komponenty.

Silnoprúdové a slaboprúdové inštalácie pre HVAC systémy.

Aký druh servisu môžeme zabezpečiť pre Vašu
nehnuteľnosť?

Skúšobná prevádzka zabezpečujúca parametrizáciu, synchronizáciu a optimalizáciu nastavení technológií v prevádzkových podmienkach.

Výhody tejto služby:
krátke zásahové časy,
oprava poruchy alebo dočasné opatrenie podľa závažnosti
poruchy,
v prípade nezálohovaných technológií a po dohode so
zákazníkom vieme zabezpečiť vytvorenie skladových zásob
zákazníka pre účely rýchlej výmeny dielov, telefonická
navigácia.
www.klimatrend.sk
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PORTFÓLIO SLUŽIEB

Spoločnosť KLIMA TREND poskytuje svojim klientom nasledovné komplexné portfólio služieb:

Automatizácia je najdynamickejšie sa rozvíjajúce odvetvie
bez ktorého nemôže byť v súčasnosti v prevádzke žiadne
technologické zariadenie a systémy technologického zabezpečenia budov.

Opravy a regenerácia
Nevyhnutnou súčasťou servisných služieb sú aj opravy. Naša
spoločnosť má obchodné vzťahy s viacerými výrobcami zariadení. Na základe týchto vzťahov je možné dodať náhradné diely aj celé stroje a súčasti systémov. Opravy prevádzame na najmodernejších ako aj na starších zariadeniach.
V prípade, že daný stroj už nie je podporovaný výrobcom
a investor nemá možnosť vymeniť celé zariadenie, vieme
za podmienky, ak je to technicky možné, nájsť adekvátnu
náhradu daného dielu a po úprave docieliť pôvodnú alebo
kompromisnú funkčnosť zariadení a tak regenerovať dané
zariadenie.

Kontroly

Výhody služby:
ponúkame značkové náhradné diely,
naši pracovníci sú školení a kontrolovaní výrobcami
a distribútormi daných značiek,
garancia odborne uskutočnenej opravy,
zastrešíme Vám pod jednou strechou širokú škálu profesií
pri opravách a tak Vám ušetríme čas aj financie.

Kontrola požiarnych klapiek a stenových uzáverov
v zmysle vyhlášky 478/2008. Z.z.
Kontrola úniku fluórovaných skleníkových plynov podľa
zákona 286/2009 Z.z.
zákona

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.
Kontrola úniku vykurovacích systémov a klimatizačných
systémov

audity jestvujúcich systémov merania a regulácie,
parametrizácia a vyladenie prevádzky systémov,
zaškolenie obsluhy prevádzkovateľov,
doplnenie jestvujúcej automatizácie,
dodávka a montáž lokálnych a nadradených systémov,
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických.

Zákazníkom radi ponúkame naše dlhoročné skúsenosti
v oblasti zabezpečenia klimatického komfortu priestorov.
Našim zmluvným zákazníkom poskytujeme túto službu bezplatne, ostatným po vzájomnej dohode.
Jednotlivé kategórie poradenstva:
Ako správne prevádzkovať systémy
Vypracovanie prevádzkových poriadkov
Zaškolenie obsluhy
Legislatívne poradenstvo
Posudzovanie vhodnosti technických riešení pre budovu
Alternatívne technické riešenia
Poradenstvo pri výmene, obnove a regenerácii zariadení
Postupy pri riešení havarijných situácií

10 www.klimatrend.sk

Jednotlivé služby z oblasti automatizácie, merania
a regulácie:

Poradenstvo

Naše právne oddelenie sleduje aktuálny stav legislatívnych
zmien v technických oblastiach, pričom spoločnosť KLIMA
TREND je oprávnená na vykonávanie vybraných legislatívnych kontrol, ako napríklad:

Kontrola klimatizačných systémov podľa
314/2015 Z.z. a zákona 17/2016 Z.z.

Automatizácia

Dodávka a montáž
Náš tím je kvalifikovaní k navrhnutiu vhodnej kombinácie
vzduchotechnických, klimatizačných a vykurovacích zariadení od viacerých renomovaných výrobcov podľa Vašich požiadaviek. Naše riešenia vieme prispôsobiť akejkoľvek budove
tak, aby bolo vnútorné prostredie komfortné pri zohľadnení energetickej efektívnosti systémov. Podľa Vašich predstáv
Vám dodáme a namontujeme dielo na kľúč v rozsahu jedného zariadenia až po väčšie celky:
splitové jednotky,
tepelné čerpadlá,
VRV systémy,
presné klimatizácie,
chladiace stroje, chillery, kondenzačné jednotky,

ventilátory,
fancoily a podlahové konvektory,
kompaktné vzduchotechnické jednotky pre obytné priestory,
zostavné vzduchotechnické jednotky pre centrálne
vetranie budov,
vzduchotechnické rozvody a distribučné prvky,
požiarne klapky a stenové požiarne uzávery,
kotolne a kotle nástenné a stacionárne,
stabilné tlakové nádoby,
rozvody ústredného vykurovania a chladenia,
lokálne a nadradené systémy automatizácie.

www.klimatrend.sk 11
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PORTFÓLIO SLUŽIEB
Konfigurácia

Skúšky technológií
Komplexné skúšky
Komplexné skúšky sa vykonávajú pri odovzdaní diela investorovi. Počas skúšky sa preukazuje chod strojov a zariadení,
ich bezpečnosť, funkčnosť a spoľahlivosť. Komplexnej skúške
predchádza príprava ku komplexnej skúške a individuálne
skúšky, bez ktorých sa nemôže komplexná skúška uskutočniť. Pri týchto fázach sa nastavujú a parametrizujú zariadenia po montáži vo vzájomných väzbách, tak aby boli zladené
v zmysle požiadaviek stanovených v projektovej dokumentácií.
Skúšobná prevádzka
Skúšobná prevádzka slúži na preverenie, či zariadenia
budú za predpokladaných prevádzkových podmienok

schopné dodržať projektantom stanovené parametre. Skúšobná prevádzka sa vykonáva po odovzdaní diela. Uskutočňuje sa iba v objekte, ktorý je v prevádzkovom režime,
vybavený zariadeniami, technológiami a obsadený osobami. Rozsah a postup skúšobnej prevádzky sa po vzájomnej
dohode s objednávateľom odporúča spracovať do projektu
skúšok.
Garančné skúšky
Garančné skúšky slúžia v záručnej dobe na preverenie, či
zariadenie alebo systémy spĺňajú technické parametre podľa
projektovej dokumentácie. Obsah a rozsah garančnej skúšky
je možné vykonať na ucelených systémoch, ale aj cielene na
vybraných úsekoch podľa požiadaviek objednávateľa.

Väčšina užívateľov vníma objektívne nekomfort v súvislosti
s používaním vzduchotechnických a klimatizačných zariadení,
čoho hlavnou príčinou je nezvládnutý start-up a konfigurácia
zariadení vo vzájomných väzbách. Spokojnosť našich zákazníkov Vám potvrdí, že zariadenia ktoré prejdú rukami našich odborných pracovníkov sú nakonfigurované tak, že Vám zabezpečia príjemné prostredie, v ktorom sa budete cítiť komfortne.

Predtým ako začnete investovať do technického zariadenia
budov, je vhodné Vaše požiadavky a riešenia dodávateľa
spracovať v projektovej dokumentácií, a tak sa vyhnúť neočakávaným kolíziám pri výstavbe, montáži a prevádzke zariadení. KLIMA TREND Vám poradí a zabezpečí obhliadku
a spracovanie projektovej dokumentácie pre vzduchotechniku, klimatizáciu, ústredné vykurovanie a automatizáciu.

V rámci technických možností daných zariadení Vám
ponúkame nami poskytované služby:

Jednotlivé stupne spracovania projektovej
dokumentácie:

merania objemových množstiev vzduchu,

popisný návrh riešenia, prípadne varianty,

vyregulovanie vetiev a distribučných prvkov pre vzduchotechnické rozvody,

plánovanie investičných rozpočtov,

hydraulické vyváženie vykurovacích a chladiacich sústav,

Vibrodiagnostika

meranie prietokov vody,

Do portfólia našich služieb zaraďujeme aj nadštandardné
metódy a tak sme Vám schopní ponúknuť samostatný vedný
odbor tzv. vibrodiagnostika.

Hlavným cieľom nasadenia vibrodiagnostiky do odborného
servisu prípadne do údržby je zistiť závadu stroja a analýzou
určiť príčinu ešte pred samotným poškodením stroja.

Naša spoločnosť sa zameriava na odborný servis vzduchotechnických a chladiacich systémov, ktoré sú vo veľkej miere
vybavené rotačnými strojmi. Pri rotačných strojoch vznikajú
vibrácie a ako indikátory mechanického stavu strojov sa využívajú vibračné signály. Každá mechanická odchýlka alebo
závada generuje vibrácie iným spôsobom. Aby sa dala určiť
ich príčina a zvoliť vhodné kroky k náprave je, pokiaľ je to
možné, identifikovať, o ktorý typ ide.

Čo je možné touto metódou zistiť:

Pri vyhodnotení vibračných signálov sa venuje pozornosť
dvom zložkám, amplitúde a frekvencii.
Frekvencia udáva početnosť istého javu v danom časovom úseku.

prvotné a opakované parametrizovanie chladiacich strojov, vzduchotechnických jednotiek, čerpadiel a pod.,
kontrola vibrácií,

projekt pre výber dodávateľa,
projekt pre stavebné povolenie,
projekt pre realizáciu stavby,
projekt skutočného vyhotovenia,
projekt pre skúšobnú prevádzku a garančné skúšky.

posúdenia a kontrola vhodnosti tepelných izolácií,
porovnanie skutočného stavu s projektovou dokumentáciou.

nevyváženosť
zlá súosovosť
závady rotorov pri motoroch
poškodenia ložísk
zle navrhnuté oporné konštrukcie
chyby montáže
a iné.
V rámci služby ponúkame:

Amplitúda je veľkosť vibračného signálu. Amplitúda vibračného signálu súvisí so závažnosťou závady.

jednorazové vibrodiagnostické merania zostáv motorov
s ventilátorom, čerpadiel,

Ďalej sa analyzuje frekvenčné spektrum pri využití viacerých
metód a vyhodnocujú sa viaceré ukazovatele, ako napríklad
špičkové hodnoty, špička-špička, priemerné hodnoty, efektívne hodnoty (RMS), časové priebehy, rýchla Fourierová transformácia (FFT), trendovanie, obálkové metódy a podobne.

pravidelné vibrodiagnostické merania zostáv a vyhodnocovanie trendov,

12 www.klimatrend.sk

Projektovanie

vyvažovanie obehových kolies ventilátorov.

IMI HYDRONIC ENGINEERING
Spoločnosť IMI HYDRONIC ENGINEERING je špecializovaná inžinierska spoločnosť, ktorá navrhuje, vyrába a dodáva
produkty, ktoré riadia presný pohyb tekutín. Spoločnosť sa
zaoberá inovatívnymi prístupmi a technológiami, ktoré sa
špecializujú na vývoj ventilov a servo pohonov, umožňujúcich bezpečný, čistý, nákladovo efektívny proces.
Skupina IMI spolupracuje s priemyselnými zákazníkmi v celom
rade odvetví s vysokým rastom vrátane energetiky, dopravy
a infraštruktúry, z ktorých všetky profitujú z dosahu dlhodobých globálnych trendov vrátane zmeny klímy, urbanizácie,
nedostatku zdrojov a starnúcej populácie.

Spolupráca medzi KLIMA TREND, spol. s r.o. a IMI
Hydronic Engineering – Slovenská republika
Naša spoločnosť úspešne získala oficiálne servisné zastúpenie od spoločnosti IMI Hydronic Engineering – Slovenská
republika pre:
realizovanie servisu technických zariadení (expanzných, odplyňovacích, doplňovacích automatov značky
PNEUMATEX)
poskytovanie záručného a pozáručného servisu týchto
zariadení
vykonávanie uvedenia týchto zariadení do prevádzky a zaškolenie obsluhy zariadení
www.klimatrend.sk 13
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OBCHODNÁ SPOLUPRÁCA

O

ptimálne vyvážená štruktúra dodávateľov a partnerov spoločnosti KLIMA TREND znamená pre
koncového klienta záruku tradičnej spoľahlivosti,
časovej flexibility a inovatívnych riešení. Pri výbere našich
partnerov sa zameriavame na ich skladbu tak, aby bolo
možné pokryť komplexné požiadavky klienta. Samozrejmosťou, ponúkanou klientovi, je odborná spôsobilosť našich pracovníkov na poradenstvo, profesionálnu inštaláciu
a údržbu zariadení.
Spoločnosť KLIMA TREND má zastúpenie klimatizačných
SPLIT a VRV zariadeniach od tých najprestížnejších značiek
ako CARRIER, DAIKIN, LG, SAMSUNG a TOSHIBA pre celé
územie SR a taktiež sme schopní poskytnúť servis širšej škály
zariadení značiek:

vzduchotechnika
ATREA, FLÄCK GROUP, TROGES, LENNOX, WOLF, REMAK,
SYSTEMAIR, ZIEHL-ABEG
chladenie a tepelné čerpadlá
CARRIER, DAIKIN, BLUE BOX, ALFA LAVAL, TOSHIBA, LG,
SAMSUNG, TRANE, YORK, EMERSON, HIROS, MITSUBISHI,
HITACHI, DANFOSS, VIESSMANN
čerpacia technika a udržiavanie tlaku
GRUNDFOS, WILO, PNEUMATEX, REFLEX
plynové kotle
BUDERUS, VIESSMANN
meranie a regulácia
SIEMENS, SAUTER

IMI PNEUMATEX
Značka PNEUMATEX ponúka širokú škálu zariadení ako:
automatické odvzdušňovacie ventily,
separátory špiny,
odplyňovacích zariadení pre systémy HVAC (ústredné kúrenie, klimatizácia, chladenie).
Použitím týchto zariadení dochádza nie len k zabezpečeniu
udržiavania optimálneho tlaku vo VZT systémoch, ale tiež
zabezpečujú to, aby systémy HVAC zostali bez nečistôt, kalov
a kovových zvyškov.

PNEUMATEX zariadenia sú jednou z kľúčových ciest energeticky efektívnej a dlhotrvajúcej inštalácie. Rozdiely v tlaku
môžu ovplyvniť výkon a poškodiť inštaláciu z dlhodobého
hľadiska, rovnako ako nečistoty a plyny v systéme. Keďže
skúsenosti ukázali, že prevencia je oveľa lepšia ako liečba, IMI
PNEUMATEX vyvinul komplexnú škálu produktov, ktoré vám
pomôžu efektívne ovládať tlak, jednoducho a efektívne odstraňovať nečistoty a plyny, a zvyšovať výkonnosť.

KLIMA TREND V ČÍSLACH

20+

35+

550+

24.532

počet
vozidiel

externých
pracovníkov

servisných
objektov

odservisovaných
zariadení ročne

35+

250+

1.241.000 km

1.515

interných pracovníkov

servisných zmlúv

ročne najazdených

navštívených adries ročne
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ODBORNOSŤ A FLEXIBILITA V SLUŽBÁCH PRE
KAŽDÉHO KLIENTA JE KĽÚČOM K NÁŠMU ÚSPECHU
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KLIMA DO DOMU

O

bchodná značka spoločnosti KLIMA TREND,
spol. s r.o. zastrešuje odborné montážne, servisné
poradenské služby a internetový predaj klimatizačných jednotiek, tepelných čerpadiel, vzduchotechnických jednotiek a VZT komponentov pre domácnosti, kancelárie a malé komerčné priestory prostredníctvom e-shopu
klimadodomu.sk
Koncept a eshop pod názvom KLIMADODOMU.SK
vznikla v roku 2015 ako odpoveď na potreby drobných
odberateľov klimatizačných jednotiek, ktorí práve realizujú
stavbu svojho domu, respektíve rekonštrukciu bytu a majú
záujem o kúpu klimatizácie, odvlhčovačov, tepelných čerpadiel a podobne. Skutočnosť, že nás kontaktovalo čoraz
viac jednotlivcov s individuálnym záujmom o tieto zariadenia, podnecovalo k otvoreniu už druhej pobočky KLIMADODOMU.SK na Slovensku.

PRÍJEMNÁ KLÍMA VAŠEJ
DOMÁCNOSTI JE
ZÁKLADOM NAŠEJ
SPOKOJNOSTI

V

V marci 2017 sme pre Vás otvorili našu druhú kamennú
predajňu v obchodnom centre STYLA (všetko pre domácnosť),
ktorá sa nachádza na adrese: Studená 4B/18496 (pri obchodnom centre SHOPPING PALACE Zlaté Piesky). V predajni
nájdete vystavené posledné novinky zariadení do Vášho príbytku od tých najkvalitnejších výrobcov ako CARRIER, DAIKIN,
LG, SAMSUNG, TOSHIBA a ATREA. Na pobočke ponúka-

Prostredníctvom google vyhľadávania, cez sociálne siete - FB,
reklamy, kampane, portále, web stránku – jednoducho navštív
www.klimadodomu.sk.

Zvoľ si zo štyroch hlavných kategórií: KLIMATIZÁCIE, ODVLHČOVAČE, TEPELNÉ ČERPADLÁ, REKUPERAČNÉ JEDNOTKY alebo rozklikni ďalšie sekcie ako sezónne akcie, novinky
a výpredaje.

3. Vygeneruj si cenovú ponuku
me okrem klimatizácií
aj konzultácie ohľadne
vzduchotechniky, tepelných čerpadiel a tiež servisu.
Rekuperačné vzduchotechnické jednotky značky ATREA
Spoločnosť KLIMA TREND v rámci e-shopu
KLIMADODOMU.sk úzko spolupracuje so spoločnosťou
ATREA, ktorá vyrába a dodáva spoľahlivé systémy vetrania,
chladenia a vykurovania.
V rámci tejto spolupráce ponúka riešenia do nízkoenergetických, či pasívnych domov, kde má veľké uplatnenie práve
spätné získavanie tepla a rekuperácia vzduchu z odpadového tepla pomocou jednotiek rady DUPLEX. Pričom účinnosť
rekuperácie vzduchu, s použitím týchto jednotiek, dosahuje
hranicu od 80 do 95%.

Ďalšie detailné informácie získate pri osobnej konzultácii na pobočke KLIMADODOMU.sk v Bratislave, alebo Košiciach, alebo sa
o nich z pohodlia svojho domova dočítate na našej web stránke:
www.klimadodomu.sk
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1. Nájdi nás na webe

2. Vyber to, čo potrebuješ

6.1 Naše predajne
našom showroome v srdci metropoly východu v Košiciach na ulici Južná trieda 11, sú pre Vás
vystavené vzorky klimatizácií od rôznych výrobcov
a naši odborní pracovníci Vás usmernia pri výbere správneho
zariadenia pre Váš priestor. Naša spoločnosť preferuje osobný
kontakt so zákazníkom a zohľadnenie individuálnych požiadaviek zákazníka, vrátane poskytnutia záručného a pozáručného servisu zariadení. Práve pre tieto dôvody bolo vytvorenie
kamennej predajne absolútne prirodzeným a potrebným krokom k naplneniu požiadaviek našich spokojných zákazníkov.

6.2 Ako získať správne riešenie krok po kroku:

Jednoducho a z pohodlia svojho domova si vygeneruj cenovú
ponuku podľa produktu, o ktorý máš záujem. Záleží ti na značke
alebo konkrétnom type? Vyberáš podľa výkonu a ceny? Použitím
RÝCHLEJ KALKULAČKY na web stránke (www.klimadodomu.sk)
si ľahko overíš orientačnú cenu za želaný produkt.

4. Navštív showroom
Vyber si pobočku, či už na východe alebo západe Slovenska
(Košice alebo Bratislava) a osobne prekonzultuj cenu tebou
zvoleného zariadenia, ktorá bola vygenerovaná RÝCHLOU
KALKULAČKOU. Smelo sa opýtaj všetky otázky, ktoré máš
ohľadne zariadenia, a náš vyškolený personál ti ponúkne
profesionálne odpovede a poradí s výberom vhodného riešenia pre tvoju domácnosť.

5. Dohodni si obhliadku
Počas návštevy pobočky a osobnej konzultácie si dohodni obhliadku domácnosti, na základe ktorej stanovíme finálnu cenu,
veľkosť a termín realizácie.

6. Realizácia
Po výbere konkrétneho zariadenia a dohode termínu možno pristúpiť k samotnej realizácii diela na mieste inštalácie.
www.klimatrend.sk 17
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VÝZNAMNÉ REFERENCIE

HOTELOVÉ KOMPLEXY

ADMINISTRATÍVNE BUDOVY

2

DOUBLE TREE BY HILTON, Košice /1/

WESTEND GATE, Bratislava /1/

HOTEL PANORAMA, Trenčianske Teplice /3/

BBC1+, Bratislava /2/

HOTEL CROWNE PLAZA, Bratislava /2/

Administratívna budova, Sládkovičova 1, Nitra

HOTEL MIKADO****, Nitra /4 /

Administratívna budova, Sládkovičova 3, Nitra

HOLIDAY INN, Trnava

Administratívna budova, Piaristická ul., Nitra

2

REAL PRIM (7 PLUS), Bratislava
BUSINESS GARDEN, Bratislava
ZUCKERMANDEL, Bratislava /3/
AB ROSUM, Bratislava
STAROMESTSKÁ OFFICES, Bratislava
RETRO, Bratislava
CITY GATE, Bratislava

1

KANCELÁRIE KRÍŽKOVA, Bratislava

3

DIGITAL PARK III, Bratislava
Letové prevádzkové služby Bratislava (LPS)
AIR TRANSPORT EUROPE - Letisko Bratislava
CENTRÁLA UNICREDIT BANK a pobočky na území SR
SÍDLO SPOLOČNOSTI HERZ, Bernolákovo

1
4
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VÝZNAMNÉ REFERENCIE
VÝROBNÉ A LOGISTICKÉ CENTRÁ

OBCHODNÉ CENTRÁ A PREDAJNE

AMAZON, Sereď

OC EPERIA, Prešov
FAX COPY, prevádzky na území SR

LEAR, Prešov

2

OC GALÉRIA MLYNY, Nitra /1/

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, Bratislava /2/

ELEKTROPREDAJNE NAY, prevádzky na území SR

FM LOGISTIC, Sereď

BORY MALL, Bratislava /2/

ZENTIVA, Hlohovec

OC LAUGARICIO, Trenčín /3/

MERISTÉMOVÁ MNOŽIAREŇ RASTLÍN, Dolný Lopašov

OC CENTRO, Nitra

MUEHLBAUER TECHNOLOGIES, Nitra

OC KORZO, Prievidza

LYRECO, Pezinok /1/

OC GALÉRIA, Lučenec /4/

INDUSTRIAL CABLES SLOVAKIA, Nitra

NEW YORKER Slovakia, s.r.o. prevádzky na
území SR
ARCADIA, Trnava
PEUGEOT Bratislava, Nitra
HAGARD : HALL, Nitra, Bratislava

4

1

3

2

1
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VÝZNAMNÉ REFERENCIE

OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

OBYTNÉ SÚBORY

NEMOCNICA SV. MICHALA, Bratislava

BYTY FUXOVA, Bratislava

PANORAMA CITY I. /2/
CITY ARENA a ŠTADIÓN ANTONA MALATINSKÉHO, Trnava /1/

1

MALÉ KRASŇANY, Bratislava /3/

1

PANORAMA I., Bratislava /1/

REKONŠTRUKCIA NKP BRATISLAVSKÝ HRAD, Bratislava

REZIDENCIA HRON, Zvolen

PÁLFFYHO PALÁC /3/

SKY BOX, Bratislava /2/

MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA, Nitra

RETRO, Bratislava

AQUARELAX, Trnava

BYTOVÝ DOM VRAKUŇSKÁ, Bratislava

POLYFUNKČNÝ DOM, Nám. Slobody 11, Bratislava
MESTSKÝ ÚRAD, Nitra

2

3
2
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ABECEDNÝ
ZOZNAM KLIENTOV

A
• A1 RESPECT, a.s.
• A3 SPORT – predajňa v OC
KORZO PRIEVIDZA
• AB ROSUM, BRATISLAVA
• ADMINISTRATÍVNA BUDOVA,
SLÁDKOVIČOVA 1, NITRA
• ADMINISTRATÍVNA BUDOVA,
SLÁDKOVIČOVA 3, NITRA
• ADMINISTRATÍVNA BUDOVA,
PIARISTICKÁ UL., NITRA
• AGM REAL s.r.o.
• AGROKOMPLEX
VÝSTAVNÍCTVO, NITRA
• AGROPODNIK NITRA, a.s.
• AGSTAVING, s.r.o.
• AIR - TRANSPORT EUROPE,
spol. s r.o.,
• AIRCRAFT DIAGNOSTIK
COMPANY, s.r.o.
• ALBEX PLUS, s.r.o.
• ALBI - predajne
• ALLIANZ SP
• ALPINE PRO –predajňa MLYNY
NITRA
• ALTHAN -predajne
• AMAZON, SEREĎ
• AMBULANCIA DR.PLUTINSKÁ
• AQUARELAX, TRNAVA
• ASKO NÁBYTOK - predajne
• ASKOLL SLOVAKIA s.r.o.
POTVORICE
• AULA EKONOMICKEJ
UNIVERZITY
• AUPARK, BRATISLAVA
• AUTO GROUP-MALCHÁREK
• AUTOBUSOVÁ STANICA
PARTIZÁNSKE
• AVION, BRATISLVA
• AXSON CENTRAL EUROPE, s.r.o.

B
• BAGGER – predajňa MLYNY
NITRA
• BBC 1, BRATISLAVA
• BBC 1+, BRATISLAVA
• REŠTAURÁCIA BEFRESH
• BEK BAUSTOFFE SLOVAKIA,
s.r.o.
• BEKAERT SLOVAKIA, s.r.o.
• BEVANDA RIVER
• BOJNICKÝ ZÁMOK
• BONUL NITRA

24 www.klimatrend.sk

• BORY MALL, BRATISLAVA
• BRATISLAVSKÝ HRAD
• BUČINA, ZVOLEN
• BURDA S.G.
• BUSINESS CENTRUM,
BRATISLAVA
• BUSINESS GARDEN, BRATISLAVA
• BYTY FUXOVA, BRATISLAVA
• BYTOVÝ DOM VRAKUŇSKÁ,
BRATISLAVA

C
• C&A, AVION, BRATISLAVA
• CAMELLIA TEA, s.r.o.
• CARAT DISTILLERY, spol. s r.o.
• CASINO-GAME WORLD
• CASTA
• CENTRO, NITRA
• CENTRUM HEMODIALÝZY
• CENTRUM SOCIÁLNYCH
SLUŽIEB, BÔRIK
• CERAM ČAB
• CHEMES, a.s.
• CITY ARENA a ŠTADIÓN ANTONA
MALATINSKÉHO, TRNAVA
• CITY BUSINESS CENTER,
AUPARK TOWER
• CITY GATE BRATISLAVA
• CK RUEFA CS, spol. s r.o.
• CONTITECH VIBRATION
CONTROL SLOVAKIA s.r.o.
• COOP JEDNOTA - predajne
• CORADO NITRA
• CREMERIA MILANO, RIVER
PARK BA
• CROWN CAFÉ
• CSE-CONTROLS
• CUBICON, BRATISLAVA

D
• DATALOGIC SCANNING
SLOVAKIA
• DATAMARS
• DEICHMANN – predajne
• DELTA TERM
• DIA MOULDING SLOVAKIA
• DIGITAL PARK, BRATISLAVA
• DIVADLO ANDREJA BAGARA,
NITRA
• DIVADLO JÁNA PALÁRIKA,
TRNAVA
• DIW SERVICE
• DNA SLOVAKIA
• DOM KULTÚR, NITRA

• DOM SLUŽIEB, NITRA
• DUSLO, ŠAĽA

• HUMERY SLOVAKIA
• HYPERNOVA - prevádzky

E

I

• EKONOMICKÁ UNIVERZITA,
BRATISLAVA
• ELCOMP
• ELSTER
• EURO DABO
• EURO-VAT
• EUROPA SCHOPING CENTER
• EUROPALT
• EUROPEUM BUSSINES CENTRUM
• EUROVEA, BRATISLAVA

• ICS INDUSTRIAL CABLES SLOVAKIA
• ICT AUTO FRANCE
• ICU MEDICAL
• IEE, KOŠICE - ŠACA
• IKO SALES INTERNATIONAL NV
• IKO SLOVAKIA
• IMET
• INCHEBA
• INFORMATIK SERVICES SLOVAKIA
• ITSK
• IVECO

F
• FAKULTNÁ NEMOCNICA,
NITRA
• FAXCOPY - predajne
• FINAL-CD
• FLOREAC DOLNÝ LOPAŠOV
• FM LOGISTICS
• FNS BB
• FAKULTNÁ NEMOCNICA F.D.
ROOSVELTA, BRATISLAVA
• FRISÖR KLIER - prevádzky

G
• GATTA SLOVAKIA
• GFI
• GIESECKE & DEVRIENT SLOVAKIA
• GLASSCENTRUM
• GU SLEVENSKO
• GYN-FIV

H
• H&M - prevádzky
• HAGARD : HALL - prevádzky
• HERZ - sídlo spoločnosti,
BERNOLÁKOVO
• HIPO ARÉNA
• HM TESCO - prevádzky
• HOLIDAY INN, TRNAVA
• HOTEL ARCADIA
• HOTEL CROWNE PLAZA
• HOTEL DOUBLE TREE BY
HILTON
• HOTEL JANTÁR
• HOTEL JÁNOŠÍK
• HOTEL KEMPINSKI
• HOTEL LONDON
• HOTEL MIKADO
• HOTEL SLOVAN
• HOTEL YASMIN

J
• J&T
• JADROVÁ ELEKTRÁREŇ,
MOCHOVCE
• JALAGYN
• JAVYS
• JOBELSA
• JYSK - predajne

K
• KA COFFEE
• KATASTRÁLNY ÚRAD, NITRA
• KATEDRA EURÓPSKYCH
POLITÍK SPU, NITRA
• KANCELÁRIE KRÍŽKOVA,
BRATISLAVA
• KAŠTIEL TONKOVCE
• KAŠTIEL ČEREŇANY
• KERAMING
• KNIŽNICA SPU, NITRA
• KOALA TOURS - predajne
• KOLKOVŇA RIVER PARK
• KONGSBERG DRIVELINE
SYSTEMS
• KORATEX
• KORZO, PRIEVIDZA
• KULTÚRNY DOM, NITRA

L
• L&Š
• LAUGARÍCIO, TRENČÍN
• LEAR, PREŠOV
• LEKÁREŇ FARMAL
• LEKÁREŇ RUBICON
• LEKÁREŇ SV. CYRILA A METODA
• LEKÁREŇ ŽELIEZOVCE
• LETISKO M.R. ŠTEFÁNIKA
• LETISKOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY

• LEVICKÉ MLIEKÁRNE
• LINDBERGH
• LIRACAFE
• LL REAL INVEST
• LOUNGE CAFFE & BAR
• LPS SR
• ĽUDOVÁ BANKA - prevádzky
• LYRECO, PEZINOK

M
• MAKYTA, PÚCHOV
• MALÉ KRASŇANY, BRATISLAVA
• MAREL FOOD SYSTEMS
• MARTINUS - predajne
• MASAM
• MAVI
• MAX
• MED-ART
• MESTSKÁ POLÍCIA, NITRA
• MESTSKÁ TRŽNICA, NITRA
• MESTSKÝ ÚRAD, NITRA
• METRO, NITRA
• MEVIS SLOVAKIA
• MIBA STEELTEC
• MICHELL FASHION
• MINISTERSTVO
ZAHRANIČNÝCH VECÍ
• MINITUB SLOVAKIA
• MOUNTFIELD - predajne
• MUEHLBAUER TECHNOLOGIES

N
• NAY ELEKTRODOM - predajne
• NEMOCNICA SV. MICHALA,
BRATISLAVA
• NEW YORKER - predajne
• NITRANS
• NKP BRATISLAVSKÝ HRAD
• NORTHFINDER - predajne
• NÁRODNÁ RADA SR

O
• OC ARKÁDIA
• OC EPERIA, PREŠOV
• OC EURÓPA
• OC GALÉRIA
• OC JUŽANKA
• OC MIRAGE
• OC MLYNY
• OC REAIL BOX
• OC TOPOLČANY
• OD SPIŠAN
• OFFICE SHOES - predajne
• OLYMPIC CASINO SLOVAKIA

• OPTIMA
• ORESI SLOVAKIA - predajne
• ORIGINAL IDENTITY - predajne
• ORSTAP
• OVERLAND
• OZC MAX

P
• PANKL AUTOMOTIVE SLOVAKIA
• PANÓMIA
• PANORAMA CITY I.
• PÁLFFYHO PALÁC
• PAVILÓN MATERIÁLOVÝCH VIED
• PDPHARM lekáreň
• PENTA
• PENZIÓN BOBO
• PENZIÓN VINOHRADY
• PETIT PRESS
• PEUGEOT - predajne
• PHASE SEDAČKY
• PIVOVARY TOPVAR
• PIVOVARY ŠARIŠ
• PLASTEX
• PO MASARYČKY
• PO OLIVE
• PO PAJŠTÚNSKA
• POLMARS
• POLTÁR CRYSTAL
• POLYFUNKČNÝ DOM,
NÁM. SLOBODY 11,
BRATISLAVA
• PORSCHE INTER AUTO
• POTRAVINY KRAVLA
• POŠTA OZC
• PRIEMYSELNÝ PARK CHEMES
• PRODESIGN
• PSS
• PWC AVIS

Q
• QUILTEX

R
• RAIFFEISEN SOFTWARE SOLUTION
• REAL PRIM
• REDING
• RESERVED - predajne
• RETAIL BOX
• RETRO
• REZIDENCIA BARDOŠOVÁ
• REZIDENCIA HRON, ZVOLEN
• REŠTAURÁCIA PALÁDIUM
• RIVER PARK
• ROBINSON CAFÉ

• ROKUR
• ROYAL PRESS
• RYOKA GLOBAL EUROPE

S
• SAMSON COMPANY
• SAMSUNG ELECTRONICS
SLOVAKIA
• SAV BRATISLAVA
• SCONTO BRATISLAVA
• SEAT - predajne
• SEMECS
• SFMC
• SHOEBOX
• SHOWROOM
• SIIX EMS SLOVAKIA
• SISEL EU
• SKY BOX, BRATISLAVA
• SLAVIA GRATINIS
• SLOMEDICAL
• SLOVAK TELEKOM
• SLOVANIS
• SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA
• SLOVNAFT – čerpacie stanice
• SLUŽBYT NITRA
• SNINA ENERGY
• SODEXO
• SPOLOČNÁ ZDRAVOTNÁ
POISŤOVŇA
• SPRACOVATEĽSKÉ CENTRUM,
MOCHOVCE
• SPRÁVA KATASTRA
• SPU, NITRA
• STAMI
• STAR-FIT
• START PEOPLE
• STAVIVO NOVÉ SADY
• STOP SHOP - prevádzky
• STREDISKO RIADENIA KOM. A
INF. SYSTÉMOV
• SWAROVSKI PARTNER
BOUTIQUE
• ŠPORTOVÁ HALA, NITRA
• STAROMESTSKÁ OFFICES,
BRATISLAVA
• ŠUKL – ŠTÁTNY ÚSTAV PRE
KONTROLU LIEČIV, BRATISLAVA

T
• TAKKO - predajne
• TATRA BANKA
• TECHNOGYM
• TECHNOPOL
• TECHNOV

• TESCO - predajne
• THOMSON
• TMT
• TOP NITRA
• TOP SERVICE
• TOP SLOVAKIA
• TOWER 115, BRATISLAVA
• TUSSI TRADE

U
• UKF, NITRA
• UNICREDIT BANK
• UNIVERZITNÁ NEMOCNICA,
BRATISLAVA
• UPJŠ, KOŠICE
• ÚRAD PRÁCE, NITRA

V
• VELOSPRINT
• VERKO
• VISTEON INTERIORS SLOVAKIA
• VITIS, PEZINOK
• VODOTIKA
• VOITH INDUSTRIAL SERVICES
• VOLKSWAGEN SLOVAKIA
• VÁHOSTAV
• VÚB pobočka
• VŠ MUZICKÝCH UMENÍ,
BRATISLAVA

W
• WERTHEIM
• WESTEND, BRATISALVA

Y
• YUSEN LOGISTICS

Z
• ZENTIVA – spoločnosť skupiny
SANOFI
• ZION SPA
• ZKW SLOVAKIA
• ZOC JUŽANKA
• ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ
• ZŠ HORNÉ OBDOKOVCE
• ZŠ NÁBREŽIE MLÁDEŽE
• ŽELEZNIČNÁ NEMOCNICA S
POLIKLINIKOU, BRATISLAVA
• ŽELEZNIČNÁ PREPRAVA
• ŽOS, TRNAVA
• ŽSR, BRATISALVA
• ŽSR ÚIVP SIP STREČNO
• ZUCKERMANDEL
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KLIMADODOMU.SK - pobočka Košice

KONTAKTY

KLIMA TREND, spol. s r.o.
Južná trieda 1546/11, 040 01 Košice
E-mail: kosice@klimadodomu.sk
E-mail: vychod@klimatrend.sk
Telefón: +421 904 62 62 62

a
tov
vel
ose
Ro

a
inov
Prib

Štúrova

va
ko
ári
Pal

Kontaktná adresa

Skladná

Požia
rnick
á
Južná trieda

Fakturačné údaje

ská
Vojvod

a
vov
tisla

Ras

Štúrova 165, 949 01 Nitra
Slovenská Republika

Ja
ntá
ro
vá

Mlynársk
a

KLIMA TREND, spol. s r.o.

IČO: 36 519 901
DIČ: 2020150528
IČ DPH: SK 7120000030
OR: OS Nitra, Oddiel: Sro,
Vložka číslo 10200/N

a
nstv
srde
Milo

Bankové spojenie
ČSOB, a.s.
4016745726/7500
IBAN: SK4775000000004016745726
SWIFT: CEKOSKBX
Kontakty
Telefón: +421 37 6560 700
Fax: +421 37 6560 701
E-mail: klimatrend@klimatrend.sk
Web: www.klimatrend.sk

KLIMADODOMU.SK - pobočka Bratislava
KLIMA TREND, spol. s r.o.
Studená 4B/18496, 821 04 Bratislava
E-mail: bratislava@klimadodomu.sk
E-mail: bratislava@klimatrend.sk
Telefón: +421 914 63 63 63

sta
Ce

c
ne
Se
na

Shopping Palace
Zlaté Piesky
Stu
de
ná

Obchod

ky
ies
ép

E-mail: obchod@klimatrend.sk

at
Zl

Servis
E-mail: servis@klimatrend.sk

P

Stu
de
ná

Stu
de
ná
Kra

jná

Stu
de
ná
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