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Společnost KLIMAK s.r.o. byla založena v  
roce 1993.  Hlavními činnostmi firmy jsou  
kompletní  dodávky,  montáž  a  servis  
vzduchotechnických  a  klimatizačních  za
řízení  včetně  projektového  i  předprojek
tového  zpracování,  uvádění  do  provozu,  
měření a provedení potřebných revizí.

Pracovníci  společnosti  mají  dlouholeté 
zkušenosti s projektovou přípravou a rea
lizací  uvedených  profesí  na  stavbách  
včetně koordinačních činností.

Společnost  je  držitelem  certifikátu  řízení  
jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009.

Společně s našimi partnery jsme schopni  
zajistit  projekt i realizaci veškerých souvi
sejících  profesí  (chlazení,  vytápění,  mě
ření a regulace, silnoproud a jiné) a zvolit  
technicky i  ekonomicky nejvýhodnější  ře
šení z komplexního hlediska. Rozsah za
kázky můžeme přizpůsobit flexibilně poža
davkům zadavatele.

Národní technická knihovna v Praze – 
Dejvicích – servis VZT a klimatizace
Budova Národní technické knihovny v Praze byla dokončena a uvede

na  do  provozu  v  roce 
2009.  Dodávku  a 
montáž  vzduchotech
niky včetně uvedení do 
provozu  provedla 
společnost  KLIMAK 
s.r.o.  Zároveň  dodává
me  kompletní  servisní 
zajištění  vzduchotech
niky  pro  celou  budovu 
včetně  pravidelné  pre
ventivní  péče  a  pří
padných záručních i po

záručních oprav.

Rozsah prováděné činnosti
Pro  vzduchotechnická 
zařízení  (15x  hlavních 
VZT  jednotek  a  další): 
kontrola  funkčnosti 
včetně  napojení  na 
MaR,  čištění  cent
rálních i FCU jednotek, 
výměna filtrů a řemenů, 
plánované  i  ne
plánované opravy a vý
měny

Pro  další  VZT zařízení 
(parní  zvlhčovače,   odvlhčovače,  dveřní  clony,  distribuční  prvky): 
čištění, kontrola funkčnosti, opravy.

Pro  ostatní  požárně  bezpečností  zařízení  (požární  klapky,  zařízení 
ZOTK): kontrola funkčnosti, revize.

Součástí je držení servisní pohotovosti pro případ poruchy s povinnos
tí nástupu na opravu do 24 hodin od výzvy za strany objednatele. 

Stručné údaje o zakázce
Referenční osoby objednatele: Josef Vobořil (Instalace Praha)

Dodavatel VZT, klima: KLIMAK s.r.o., INSTALACE Praha spol. s r.o.

Servis prováděn od: 28.4.2009

Aktualizováno dne 11.6.2010


