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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.

T-mobile - servis VZT a klima
Servis vzduchotechniky a klimatizačních zařízení provádíme v admi
nistrativní  budově  T-mobile  v  Praze  na Chodově,  v  budově  zákaz
nického centra v Lounech a v administrativní budově v  Hradci Krá
lové.   Ve všech budovách se jedná o kontroly a kompletní servisní za
jištění vzduchotechnických jednotek a s tím souvisejících prvků (venti
látory vč. ZOTK, dveřní clony, požární klapky, uzávěry atd.) v rámci 
preventivní péče i nutných pozáručních oprav. Administrativní budova 

v  Praze  je  svým  roz
sahem  největší  (mj. 
6 centrálních VZT jedno
tek,  500  ks  požárních 
klapek)  a  dodávku  VZT 
pro  tuto  budovu  i  další 
dvě  realizovala  v  letech 
1999 až 2004 firma KLI
MAK s.r.o. 

Rozsah prováděné činnosti
Pro  centrální  VZT  jednotky:  kontrola  funkčnosti  včetně  napojení  na 
MaR, čištění jednotek a FCU, výměna filtrů a řemenů, plánované i ne
plánované opravy a výměny

Pro požárně bezpečnost
ní  zařízení  (požární 
klapky,  ZOTK  atd.): 
provádění  revizí,  účast 
na  pravidelných  zkouš
kách bezpečnostních za
řízení budovy.

Pro  další  VZT  zařízení 
(chladící  zařízení  tech
nických  místností,  parní 
zvlhčovače,  dveřní 
clony): revize úniků chla
diva,  čištění,  kontrola 

funkčnosti, opravy.

Součástí je držení pohotovosti pro případ poruchy s povinností nástu
pu  na  opravu  do  6  hodin  od  výzvy  za  strany  objednatele.  Drobné 
opravy musí být dokončeny do 1 dne, ostatní oprav do 7 dnů.

Stručné údaje o zakázce
Referenční osoby objednatele: p. Němeček (T-mobile Praha), Petr 

Macák (T-mobile Louny), Martin Dítě (T-mobi
le Hradec Králové)

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

Servis prováděn od: T-mobile v Praze na Chodově od 1.1.2004

T-mobile Hradec Králové od 18.1.2005

T-mobile Louny od 2.2.2009

Aktualizováno dne 11.6.2010


