PARTNERSKIE RELACJE,
WSPÓLNE AMBICJE
PARTNER RELATIONS, SHARED AMBITIONS

PARTNERSKIE
RELACJE,
WSPÓLNE AMBICJE
PARTNER RELATIONS, SHARED AMBITIONS

Jesteśmy dumni z każdego projektu. W tym katalogu mogliśmy jednak zmieścić
tylko wybrane realizacje z lat 2017-2019. Pełną ich listę, uzupełnioną o opisy zakresu
wykonanych prac, znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.
We are proud of all our projects. Unfortunately, we could only fit selected projects
from the years 2017-2019 in this catalog. You may find their full list supplemented
with the scope of performed works on our website.
ELEKTRO-KLIM.PL
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ELEKTRO-KLIM
NASZA SIEDZIBA TO NAJLEPSZA WIZYTÓWKA JAKOŚCI OFEROWANYCH PRZEZ NAS USŁUG
OUR HEADQUARTERS IS THE BEST SHOWCASE OF THE QUALITY OF SERVICES WE OFFER
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KIM JESTEŚMY?
Jesteśmy specjalistami od instalacji elektrycznych
i teletechnicznych. Wywodzimy się z Wielkopolski,
ale lata intensywnego rozwoju sprawiły, że zrealizowane
przez nas projekty znaleźć można na terenie większości
województw. Bez względu na typ inwestycji czy zakres
pracy, zawsze dążymy do dostarczania najbardziej
optymalnych rozwiązań i w pełni kompleksowych usług.

WHO ARE WE?
We are specialists in the field of electrical and
teletechnical installations. We come from Wielkopolski,
but years of intensive development have resulted in
the presence of projects completed by us in most
voivodeships. Regardless of the type of installation
or the scope of the works, we always pursue our goal
of providing the optimum solutions and fully
comprehensive services.

SHOWROOM
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WIERZYMY W NASZE ROZWIĄZANIA.
DO TEGO STOPNIA, ŻE STOSUJEMY JE W FIRMOWYM BIUROWCU
WE HAVE FAITH IN OUR SOLUTIONS.
TO SUCH AN EXTENT THAT WE APPLY THEM IN OUR COMPANY’S OFFICE BUILDING

Experience taught us that
even in such a dynamically
developing, technological
industry – people and
interpersonal relations
are of key importance.
We are lucky to meet
dedicated and talented
employees, credible and
reliable partners, as well as
clients who are friendly and
confident of the quality of
our services, on a daily basis.
Thank you for your trust
and we are looking forward
to further years of common
and dynamic development.

BOGUSŁAW BERBECKI
Członek Zarządu
Member of the Management Board
ELEKTRO-KLIM

Doświadczenie nauczyło
nas, że nawet w tak
dynamicznie rozwijającej się,
technologicznej branży
– kluczowi są ludzie i relacje
międzyludzkie. Mamy
szczęście, że na swojej drodze
każdego dnia spotykamy
zaangażowanych
i utalentowanych
pracowników, wiarygodnych
i rzetelnych partnerów,
a także życzliwych
i przekonanych do jakości
naszych usług
zleceniodawców.
Dziękujemy Wam za
zaufanie i liczymy na kolejne
lata wspólnego oraz
dynamicznego rozwoju.

PRZEMYSŁAW WAWRZYŃCZYK
Członek Zarządu
Member of the Management Board
ELEKTRO-KLIM

8
____
9

10
____
11

1999
2019
REALIZACJE
W ciągu 20 lat swojej działalności zrealizowaliśmy
ponad 250 projektów. Z każdym kolejnym rokiem
rośnie nam jednak nie tylko liczba udanych
zleceń, ale także pragnienie dalszego rozwoju.
To dzięki niemu stale inwestujemy w innowacyjne
rozwiązania oraz odważnie spoglądamy na nowe rynki.

ACCOMPLISHMENTS
During 20 years of our activity, we have completed over 250
projects. However, each year, not only the number of successful
orders, but also the desire for further development, grow.
Owing to this, we constantly invest in innovative solutions
and boldly look towards new markets.
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KOSTRZYN

K-FLEX
HALA PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWA W UNIEJOWIE
PRODUCTION AND STORAGE HALL IN UNIEJÓW
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KOMPLEKSOWOŚĆ
Powierzając nam realizację zlecenia, mogą być Państwo
spokojni, ponieważ jesteśmy w stanie wziąć odpowiedzialność
za każdy jego etap. Począwszy od doradztwa, poprzez
przygotowanie projektu, jego wykonanie, kończąc na wsparciu
serwisowym.
Możliwość tak kompleksowego podejścia do realizacji zadań
zawdzięczamy naszemu zespołowi – doskonale uzupełniającej
się grupie specjalistów z różnych dziedzin.

COMPREHENSIVENESS
When entrusting us with the completion of your order, you
may be calm as we are able to take responsibility for its each
stage. Starting from consultancy, through the preparation
of the project, its completion and ending with service support.
We owe the possibility of such a comprehensive approach to
the completion of tasks to our team – a perfectly
complementary group of specialists in various fields.
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PREFABRYKACJA PREFABRICATION
TO TUTAJ WIZJE I SCHEMATY PROJEKTANTÓW NABIERAJĄ SWOJEGO REALNEGO KSZTAŁTU
IT IS HERE WHERE VISIONS AND SCHEMES OF DESIGNERS TAKE ON THEIR REAL SHAPE
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SPECJALIŚCI
Ponad 150 zatrudnionych pracowników i 300 stałych
współpracowników z firm podwykonawczych – zespół,
który idealnie łączy pasję i zaangażowanie, młodość
oraz doświadczenie. Projektanci, technicy, doradcy
i serwisanci.
Chcąc w pełni wykorzystać ich potencjał, stale rozwijamy
park maszyn – zapewniając nie tylko pracownikom, ale
także naszym Klientom, najlepsze zaplecze techniczne.

SPECIALIST
Over 150 employees and 300 regular collaborators from
subcontracting companies – a team which perfectly
combines passion and commitment, youth and experience.
Designers, technicians, consultants and service engineers.
Wanting to use their potential fully, we constantly develop
our machinery park – providing the best technical facilities
not only to the employees but to our Customers as well.
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OSCHMANN
FABRYKA MEBLI W SULĘCINIE
FURNITURE FACTORY IN SULĘCIN

AMAZON
CENTRUM DYSTRYBUCJI W GLIWICACH
DISTRIBUTION CENTER IN GLIWICE
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W Elektro-Klim od zawsze przyświecał nam
jeden cel – dbać o to, aby każdy z Klientów był
w pełni zadowolony z wykonywanej przez nas
pracy. Dlatego nad każdą realizacją czuwają
doświadczeni kierownicy kontraktów.
Koordynuję na co dzień pracę tego
kilkunastoosobowego zespołu i wiem, że doskonale
reprezentują naszą firmę i jej wartości. Dzięki
ścisłej współpracy z działem projektowym jesteśmy
w stanie oferować każdemu Klientowi rozwiązania
dopasowane do jego potrzeb i możliwości.

“Here at Elektro-Klim we have always had one goal – to ensure that
each of our Customers is fully satisfied with the work we are doing.
That is why experienced contract managers are supervising
each implementation.
I coordinate the work of a team consisting of several members
on a daily basis and I know that they perfectly represent our company
and its values. Owing to the close cooperation with the design
department, we are able to offer solutions that match each
Customer’s needs and capabilities.”

WALDEMAR BYCZYŃSKI
Dyrektor Techniczny / Technical Director
ELEKTRO-KLIM
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IDEAL AUTOMOTIVE
FABRYKA W ZIELONEJ GÓRZE
FACTORY IN ZIELONA GÓRA
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BTS ONTEX
ZAKŁAD PRODUKCYJNY W RADOMSKU
PRODUCTION FACILITY IN RADOMSKO
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DHL FREIGHT
CENTRUM LOGISTYCZNE W SOSNOWCU
LLOGISTICS CENTER IN SOSNOWIEC

ZAPLECZE
TECHNICZNE
Dzięki własnemu parkowi maszyn pozostajemy
w nieustannej gotowości. Dostępne zawsze na miejscu
samochody osobowe, dostawcze i ciężarowe, a także
maszyny, urządzenia budowlane oraz koparki,
zapewniają nam elastyczność, mobilność, a dla Państwa
oznaczają gwarancję szybkiej realizacji zadań.

TECHNICAL
FACILITIES
Owing to our own machinery park, we remain constantly
prepared. Passenger cars, vans and trucks, as well as
machinery, construction equipment and excavators,
which are always available on the spot, ensure flexibility,
mobility for us, and for you, they mean a guarantee of
quick task completion.
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OSCHMANN
FABRYKA MEBLI W SULĘCINIE
FURNITURE FACTORY IN SULĘCIN
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B/S/H
FABRYKA PRALEK I ZMYWAREK W ŁODZI
WASHING MACHINE AND DISHWASHER FACTORY IN ŁÓDŹ
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VOSS FLUID
HALA PRODUKCYJNA W NOWEJ WSI LEGNICKIEJ
PRODUCTION HALL IN NOWA WIEŚ LEGNICKA
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PANATTONI EUROPE
HALA PRODUKCYJNA W BIELANACH WROCŁAWSKICH
PRODUCTION HALL IN BIELANY WROCŁAWSKIE
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REALIZOWANE
ZADANIA
Wykonujemy kompletne instalacje elektryczne średniego
i niskiego napięcia dla obiektów przemysłowych, hal
magazynowych, budynków użyteczności publicznej oraz
budynków mieszkalnych. Bez względu na charakter projektu
czy obiektu, zawsze w równym stopniu dbamy o efektywność
oraz optymalny koszt proponowanych rozwiązań. W ten
sposób zrealizowaliśmy już dla naszych Klientów setki
projektów, za których skalą przemawiają liczby.

COMPLETED
TASKS
We make complete medium and low voltage electrical
installations for industrial facilities, warehouses, public utility
buildings and residential buildings. Regardless of the nature
of a project or a building, we always equally care for the
efficiency and optimal cost of the solutions offered. We have
already completed hundreds of projects for our Clients in this
way, the scale of which is supported by numbers.
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BTS ONTEX
ZAKŁAD PRODUKCYJNY W RADOMSKU
PRODUCTION FACILITY IN RADOMSKO

BIELANY BUSINESS POINT
OBIEKT BIUROWY WE WROCŁAWIU
OFFICE BUILDING IN WROCŁAW
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DHL PARCEL POLSKA
CENTRUM DYSTRYBUCJI W RADZYMINIE
DISTRIBUTION CENTER IN RADZYMIN
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THULE GROUP
FABRYKA W PILE
FACTORY IN PIŁA
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WARTOŚCI
Zmienia się świat, zmieniają dostępne możliwości, a my
stale jesteśmy wierni kilku wartościom. To z jednej strony
odpowiedzialność za jakość oferowanych rozwiązań i brak
kompromisów w kwestii doboru materiałów, z drugiej
– odważne spoglądanie w przyszłość. Mamy bowiem
świadomość, że każdego dnia pojawiają się nowe technologie,
które mogą podnieść wydajność naszych usług, uczynić
je bardziej przyjaznymi dla użytkowników i bardziej
ekonomicznymi dla naszych Klientów.

VALUES
The world is changing, available possibilities are changing,
and we are constantly true to a few values. On the one hand,
this is the responsibility for the quality of offered solutions
and no compromises with regard to the choice of materials,
on the other – looking bravely towards the future. For we are
aware that new technologies emerge every day - technologies
which can increase the efficiency of our services, make them
more user-friendly and more economical for our Customers.
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OBI
PARK MAGAZYNOWO-LOGISTYCZNY W NATOLINIE
WAREHOUSE AND LOGISTICS PARK IN NATOLIN
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AMAZON
CENTRUM LOGISTYCZNE W OKMIANACH
LOGISTICS CENTER IN OKMIANY
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ACTION
CENTRUM DYSTRYBUCYJNE W OSŁEJ
DISTRIBUTION CENTER IN OSŁA
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PANATTONI EUROPE
CENTRUM DYSTRYBUCYJNE W KONINKU K. POZNANIA
DDISTRIBUTION CENTER IN KONINKO NEAR POZNAŃ

PARTNERZY
Przez kilkanaście lat dynamicznego rozwoju nie tylko
zapewniliśmy sobie uznanie wielu Klientów, ale również
wypracowaliśmy partnerskie relacje z dostawcami
i kontrahentami. Należą do nich między innymi takie
firmy jak: Hager, Signify (dawniej Philips Lighting) czy
Schneider Electric. Dzięki wsparciu liderów w swoich
branżach możemy realizować ambitne projekty, a każde
wykonanie zlecenie potwierdza, że łączą nas również
wspólne wartości.

PARTNERS
Throughout several years of dynamic development,
we have not only earned the respect of many Customers,
but we have also developed partner relations with
suppliers and contractors. They include, inter alia,
companies such as Hager, Signify (formerly known
as Philips Lighting) or Schneider Electric. Owing to
the support of the leaders in their craft, we are able
to implement ambitious projects, and each completed
order confirms that we also share common values.
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P3 LOGISTICS PARKS
HALA MAGAZYNOWA W WOLI BYKOWSKIEJ
STORAGE HALL IN WOLA BYKOWSKA
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PANATTONI EUROPE
CENTRUM LOGISTYCZNE W KRZYWEJ K. BOLESŁAWCA
LOGISTICS CENTER IN KRZYWA NEAR BOLESŁAWIEC
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Hager od ponad 25 lat buduje pozycję jednego z liderów
branży elektroinstalacyjnej. Wyróżnia się innowacyjnością,
za którą idzie wyjątkowa niezawodność. Z powodzeniem
radzi sobie zarówno w segmencie przemysłowym,
magazynowym, jak i w mieszkaniowym, biurowym czy
hotelowym. Dostarczane przez firmę Hager rozwiązania
z zakresu rozdziału energii, automatyki budynku, osprzętu
elektroinstalacyjnego oraz systemów prowadzenia
przewodów gwarantują nam bezproblemową instalację,
a naszym klientom najwyższą efektywność i długotrwałą
sprawność.

Hager has been building a position of one of the leaders
in the electrical installation industry for over 25 years.
It is distinguished by innovativeness which is followed
by a unique reliability. The company successfully operates
both in the industrial, warehouse, as well as in the housing,
office or hotel segments. Solutions provided by Hager in
the scope of energy distribution, building automation,
electrical installation equipment and cable routing systems
guarantee trouble-free installation to us, and to our
customers – the highest efficacy and long-term efficiency.
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B/S/H
FABRYKA PRALEK I ZMYWAREK W ŁODZI
WASHING MACHINE AND DISHWASHER FACTORY IN ŁÓDŹ

AMAZON
CENTRUM LOGISTYCZNE W SOSNOWCU
LOGISTICS CENTER IN SOSNOWIEC
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We współpracy z firmą Elektro-Klim najbardziej
doceniam to, że poza jej aspektem biznesowym
oraz technicznym, obejmuje też partnerskie,
koleżeńskie wręcz relacje. Ułatwiają nam one
komunikację i - co najważniejsze - wzajemną
naukę i wymianę doświadczeń, na których
wszyscy korzystamy.
Dzięki Elektro-Klim udowodniliśmy, że nasze
rozwiązania sprawdzają się nie tylko w segmencie
mieszkaniowym czy biurowym, ale także
w obiektach magazynowych i produkcyjnych.
My natomiast odwdzięczamy się mocnym wsparciem
technicznym i logistycznym. Ten wypracowany przez
nas model współpracy na linii dostawca-wykonawca
pozwala obu naszym firmom stale się rozwijać
i budować coraz mocniejszą pozycję na rynku.

“What I appreciate most in the cooperation with the Elektro-Klim
company is the fact that, apart from its business and technical aspects,
it includes also partner, even amicable, relations. They make it easier
for us to communicate and - most importantly - simplify mutual
learning and exchange of experience we all benefit from.
Owing to Elektro-Klim, we have proven that our solutions work not
only in the housing or office segment, but in warehouse and production
facilities as well. And as far as we are concerned, we repay with strong
technical and logistical support. This supplier-contractor cooperation
model we have developed allows both our companies to develop
constantly and build an increasingly stronger market position.”

KRZYSZTOF GALUBIŃSKI
Menadżer Działu Rozwoju Rynku i Inwestycji
Manager of the Market Development and Investment Department
HAGER POLO
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DHL FREIGHT
CENTRUM DYSTRYBUCYJNE W MOSZNEJ K. PRUSZKOWA
DISTRIBUTION CENTER IN MOSZNA NEAR PRUSZKÓW

PANATTONI EUROPE
HALA PRODUKCYJNA NA BIELANACH WROCŁAWSKICH
PRODUCTION HALL IN BIELANY WROCŁAWSKIE
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AMAZON
CENTRUM LOGISTYCZNE W KOŁBASKOWIE
LOGISTICS CENTER IN KOŁBASKOWO
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Schneider Electric wierzy, że dostęp do energii i zasobów
cyfrowych to podstawowe prawo każdego człowieka.
W myśl filozofii Life Is On tworzy warunki do poprawy
efektywności energetycznej dla każdego, w każdym miejscu
i w każdej chwili. Dzięki koncepcji EcoStruxure™ – trzech
poziomów produktów i rozwiązań – odpowiada na wymagające
potrzeby Klientów i Partnerów w ponad 100 krajach, w tym
od 25 lat w Polsce.

Schneider Electric believes that access to energy and digital
resources is the basic right of each human. In line with the
Life Is On philosophy, the company created the conditions for
the improvement of energy efficiency for everyone, anywhere
and at any time. Owing to the EcoStruxure™ concept – three
levels of products and solutions – it responds to the
demanding needs of Customers and Partners in over 100
countries, this including Poland for 25 years.
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VANDEMOORTELE
ZAKŁAD PRODUKCYJNY W KUTNIE
PRODUCTION FACILITY IN KUTNO

PANATTONI EUROPE
HALA MAGAZYNOWA W GRODZISKU
STORAGE HALL IN GRODZISK
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U podstaw naszych działań z firmą Elektro-Klim
leży dobra współpraca. Dzięki temu mieliśmy okazję
wspólnie realizować wymagające inwestycje,
w których zostały zastosowane urządzenia rozdziału
energii Schneider Electric. Razem budujemy
optymalne rozwiązanie dla każdego projektu.
Nasza współpraca się rozwija, a firma Elektro-Klim
w 2019 roku otrzymała status
Złotego Partnera Schneider Electric.
Jestem przekonany, że mamy jeszcze wiele do
zaoferowania naszemu Partnerowi. Specjalnie dla
takich dynamicznych firm stworzyliśmy zespół, który
wspiera działania w każdym z regionów. Nie mam
wątpliwości, że w przyszłości czekają nas równie
ambitne projekty, a nasza współpraca będzie się
poszerzać o nowe rozwiązania, nowe pomysły
i nową energię.

“Good cooperation with the Elektro-Klim company underlies our
activities. Owing to this, we have had the opportunity to jointly
implement demanding investments in which Schneider Electric
power distribution devices have been applied. Together, we build
the best solution for each project. Our cooperation is developing
and, in 2019, the Elektro-Klim company has received the status
of a Schneider Electric Gold Partner.
I am positive that we still have a lot to offer to our Partner. We have
created a team that supports the activities in each of the regions
especially for such dynamic companies. I have no doubt that equally
ambitious projects await us in the future and that our cooperation
will expand with new solutions, new ideas and new energy.”

JÓZEF POGORZELEC
Inżynier Sprzedaży / Sales Engineer
SCHNEIDER ELECTRIC POLSKA
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STS ACOUSTICS
HALA PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWA W MIĘDZYRZECZU
PRODUCTION AND STORAGE HALL IN MIĘDZYRZECZ
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AMAZON
CENTRUM LOGISTYCZNE W GLIWICACH
LOGISTICS CENTER IN GLIWICE
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Signify (dawniej Philips Lighting) to światowy lider w branży
oświetleniowej, obecny zarówno na rynku profesjonalnym,
jak i konsumenckim. Signify zapewnia Klientom wysokiej
jakości energooszczędne produkty oświetleniowe, systemy
i usługi. Produkty marki Philips, zintegrowane systemy
oświetleniowe Interact, a także usługi bazujące na analityce
danych, dostarczają wartości biznesowej, wspomagają
innowacje i rozwój, a także poprawiają jakość pracy i życia.
Dzięki dostarczanym przez Signify systemom oświetleniowym
Klienci mają dostęp do najnowocześniejszej i energooszczędnej
technologii na rynku.

Signify (formerly known as Philips Lighting) is a global leader
in the lighting industry, present on both the professional and
consumer markets. Signify provides the Customers with
high-quality energy-saving lighting products, systems and
services. Philips brand products, integrated Interact lighting
systems, as well as services based on data analytics, support
innovation and developments and improve work and life
quality. Owing to the lighting systems supplied by Signify,
the Customers have access to state-of-the-art and
energy-saving technology on the market.
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VOSS FLUID
HALA PRODUKCYJNA W NOWEJ WSI LEGNICKIEJ
PRODUCTION HALL IN NOWA WIEŚ LEGNICKA

AMAZON
CENTRUM LOGISTYCZNE W GLIWICACH
LOGISTICS CENTER IN GLIWICE
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Partnerstwo firm oznacza dużo więcej, niż tylko
wymianę handlową – wyznacza poziom relacji
i wzajemnego zaufania. Z firmą Elektro-Klim
współpracujemy często nad bardzo złożonymi
i wymagającymi projektami, wyznaczając sobie
z pozoru nieosiągalne cele, które później
z sukcesami realizujemy.
To właśnie dzięki takiej współpracy wprowadzamy
nowe standardy i rozwiązania, często unikalne na
rynku. Budując partnerstwo można w pełni
wykorzystać i wzmocnić potencjał wiedzy oraz
doświadczenia, które budujemy od wielu lat.

“The partnership between the companies means a lot more than
just trade exchange – it sets the level of relation and mutual trust.
We often cooperate with the Elektro-Klim company on very complex
and demanding projects, setting seemingly unattainable goals
for ourselves, which we later successfully achieve.
It is owing to such cooperation that we introduce new standards
and solutions, which are often unique on the market. By building
a partnership, one may fully apply and strengthen the potential
of knowledge and experience which we have been building
for many years.”

ROBERT RZEPIŃSKI
VAP Program Manager CEE
SIGNIFY
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PANATTONI EUROPE
CENTRUM LOGISTYCZNE W KUTNIE
LOGISTICS CENTER IN KUTNO

AMAZON
CENTRUM LOGISTYCZNE W SOSNOWCU
LOGISTICS CENTER IN SOSNOWIEC
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AMAZON
CENTRUM LOGISTYCZNE W KOŁBASKOWIE
LOGISTICS CENTER IN KOŁBASKOWO
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DOŁĄCZ DO GRONA
NASZYCH KLIENTÓW
Realizacje wybrane do tego katalogu to tylko mała część
projektów, przy których mieliśmy przyjemność pracować.
Do każdego z nich przystępujemy z takim samym
zaangażowaniem i gotowością do w pełni kompleksowej
realizacji. Jeżeli któryś z projektów Cię zainspirował lub
po prostu przekonał do jakości naszych usług – zachęcamy
do kontaktu.

JOIN THE GROUP
OF OUR CUSTOMERS
The projects selected for this catalog are only a small part
of the projects we have had the pleasure of working on.
We approach each of them with the same commitment and
readiness for a fully comprehensive implementation. If any
of the products inspired you or simply convinced you about
the quality of our services – please do not hesitate to
contact us.

ELEKTRO-KLIM
62-025 KOSTRZYN / STRUMIANY 16 / POLAND
+48 61 812 13 32 / BIURO@ELEKTRO-KLIM.PL / ELEKTRO-KLIM.PL
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