


Az AD Klíma Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. új alapokat ad a
klimatizálási igények kiszolgálásának. Több, Magyarországon a korábbiakban jól ismert, 
illetve új, de Európa többi részén piacvezető légkondicionáló berendezéseket gyártó, és 
forgalmazó vállalat termékeinek, kizárólagos képviseletét tudhatja a magáénak.  

Minden klimatizálási igényre tudunk berendezéseket ajánlani partnereink részére. Különös 
tekintettel az ipari technológiai megoldásokra. Beszállítóink képviseletét kizárólagosan látjuk 
el hazánkban. Kiválasztásuknál fő szempont az volt, hogy mindegyikük egy‐egy adott termék‐
területre fókuszáljon, így abban érjen el professzionális minőséget és versenyképes ár 
színvonalat. 

Egyediség és precíz megoldás. Ezekkel a szavakkal jellemezhetjük munkánkat, mely során 
ügyfeleink igényei alapján választjuk ki az adott igényeknek legjobban megfelelő megoldást. 
Nem azt kérjük, hogy alakítsa rendszerét az általunk kínált berendezések lehetőségeihez, 
hanem mi alkalmazkodunk. 
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TERVEZÉS, KIVITELEZÉS, SZERVIZ és ALKATRÉSZELLÁTÁS 

Cégünk profilja és vállalásai nagy mértékben bővültek az elmúlt években. A tervezéstől, a 
berendezések beszállításán és a kivitelezésen keresztül a karbantartásig és üzemeltetésig – 
mindenre kiterjedő a teljesítésünk. Vállalunk komplett gépészeti szerelési munkálatokat és 
esetenként teljes körű kivitelezéseket (építészet, villamosság, stb.) is.  

A kivitelezési és szervizelési munkálatokat saját csapatunkkal és több, állandó alvállalkozó 
bevonásával végezzük. Üzembe helyezési, üzemeltetési, karbantartási és szervizelési 
munkálatokat kizárólag szakképzett kollégáink végzik. Szakszervizünk az év 365 napjában, 
napi 24 órás készenléti szolgálatot tart fenn, így megrendelőink részére folyamatosan 
rendelkezésre állnak ügyeletes szervizes munkatársaink.  

Továbbá tartalék klímaberendezésekkel és alkatrészekkel felszerelt központi raktárral 
segítjük partnereink megszakítás nélküli üzemvitelét. A karbantartásokra, valamint a 
folyamatos szerviztevékenységre jelenleg több teljes körűen felszerelt szervizautó áll 
rendelkezésre. Karbantartási helyeink az ország minden területén megtalálhatóak, melyekre 
megrendelői igényeknek megfelelő rövid megjelenési időket vállalunk. A kialakított 
számítástechnikai rendszerre és folyamatos telefonos elérhetőségre alapozva 24 órás 
szervizügyeletet biztosítunk Budapesten maximum 2 órás, vidéken pedig maximum 4 órás 
megjelenési időt vállalva szerződött partnereink részére. (a megjelenési időt a külön 
megkötésre kerülő karbantartási szerződés keretében rögzítjük.) Természetesen minden 
általunk forgalmazott berendezéshez biztosított a gyors és teljes körű alkatrészellátás. 



PARTNEREINK 

Az AD Klíma Hungária Kft. gazdag múlttal rendelkezik a hűtés és klimatizálás területén. 
Munkatársaink több, mint 20 éves klímaipari és gépészeti tapasztalatait alapul véve, egy 
sikeres tárgyalás‐sorozat eredményeképpen 2006‐ban megkaptuk Európa egyik legnagyobb 
múltú légkondicionáló berendezéseket gyártó vállalatának, az AIREDALE‐nek 
( www.airedale.com ) magyarországi képviseleti jogát.  

Széles termékpalettájuk talán egyik 
legismertebb része a precíziós 
berendezések, melyek felhasználási 
területei között megtalálhatjuk a 
számítógép‐ és szervertermeket, 
távközlési‐ és adatközpontokat, 
laborokat, műtőket, stb.. A gyár 
technológiai és különleges 
alkalmazások hűtésére szuper csendes 
standard és szabadhűtéses 
folyadékhűtőket, kültéri aggregátokat 
és csarnokhűtő egységeket is gyárt. 

A MITSUBISHI ELECTRIC ( www.melcohit.com ) 
több olaszországi klímagyár (Climaveneta, RC 
Group) termékpalettáját fogja össze. A 
gyártóüzemek termékei között megtalálhatjuk a 
komfort és technológiai felhasználási területek 
minden berendezését. Folyadékhűtők és 
hőszivattyúk 5‐4000 kW‐ig. Nemcsak épületek vizes 
hűtésére és fűtésére, hanem technológiák 
közvetlen hűtésére is gyártanak berendezéseket. 

https://ad‐klima.hu/hu/hoszivattyu 

https://ad‐klima.hu/hu/folyadekhuto 

https://ad‐klima.hu/hu/klimaszekreny 

https://ad‐klima.hu/hu/it‐hutes 

http://www.airedale.com/
http://www.melcohit.com/
https://ad-klima.hu/hu/hoszivattyu
https://ad-klima.hu/hu/folyadekhuto
https://ad-klima.hu/hu/klimaszekreny
https://ad-klima.hu/hu/it-hutes


A STEFANI (www.stefaniexchangers.com) gyár termékeit nem csak a légkondicionálás, 
hanem az ipari és kereskedelmi hűtés (pl. hűtőkamrák, csarnokok hűtése és fűtése) területén 
is alkalmazzák széles körben. Kondenzátoraikat, szárazhűtőiket (Dry Cooler), léghűtőiket és 
hőcserélőiket számos nagyobb gyár vásárolja OEM termékként, és tovább értékesíti azokat. 
Mindezek között megtaláljuk az RC, Uniflair, Climaveneta, Sabiana gyárakat, akik nemcsak a 
kedvező árszínvonal, hanem a magas minőségi elvárások miatt is választották a Stefani‐t 
beszállítójukként. 

Cégünk az Airedale termékekkel egyidőben kezdte el a MITA ( www.mitatech.it ) hűtőtornyok 
forgalmazását. A MITA 1967 óta gyárt Olaszországban és Spanyolországban kiváló minőségű 
zárt illetve nyitott hűtőtornyokat, adiabatikus hűtőket és evaporatív kondenzátorokat. Mind 
ipari, mind komfort alkalmazásra számos referenciánk van Magyarországon.  

https://ad‐klima.hu/hu/kondenzator‐szarazhuto‐leghuto/ 

https://ad‐klima.hu/hu/hutotorony 

http://www.mitatech.it/
https://ad-klima.hu/hu/kondenzator-szarazhuto-leghuto/
https://ad-klima.hu/hu/hutotorony


A BINI CLIMA (www.biniclima.eu) 1977 óta gyár fan‐coil berendezéseket. Cégünk 2012 óta 
forgalmazza a BINI fan‐coil termékeit nagy sikerrel. Teljes termékskálát tudunk nyújtani 
ügyfeleink részére. Különös tekintettel az ipari alkalmazásokra, valamint az extra zaj és 
teljesítmény igények esetén. 

A MEKAR (https://www.mekar.it/eng/) széleskörű és fejlett légkezelő egységeket kínál, 
amelyeket az ügyfél által igényelt legjobb környezeti feltételek dinamikus és pontos 
kezelésére terveztek és fejlesztettek ki. Mekar egy dinamikusan fejlődő, technológiai 
innovációkra összpontosító cég, mely légkondicionáló berendezések tervezésére, 
fejlesztésére és gyártására szakosodott. Nemzetközi szinten széles körű partnerhálózatot 
foglalkoztat, amely hozzájárul a termékek forgalmazásához és minőségük ellenőrzéséhez. 

https://ad‐klima.hu/hu/fan‐coil 

https://ad‐klima.hu/hu/legkezelo 



Richter Gedeon Nyrt. 

Budapest 
TX-W 1A00-6D00 vízhűtéses 

folyadékhűtő 
2 x 3,5 MW 

A teljesség igénye nélkül, néhány referenciánk az elmúlt évekből. 
REFERENCIÁINK 
 

Pesterzsébeti Jégcsarnok 

Robert Bosch Elektronika Kft. 

 

 

 

Nolato Magyarország Kft. 

Pesterzsébet, XX. kerület 
MITA MCC zárt rendszerű hűtőtorony 

950 kW teljesítmény 

Hatvan 
Mitsubishi folyadékhűtők és Stefani 

léghűtők 
Folyadékhűtők össz. teljesítménye:  

700 kW 

Mosonmagyaróvár 
2 db RC EVO FREE folyadékhűtő 
Összes teljesítmény: 1200 kW 



Esztergom 
Mitsubishi léghűtéses klímaszekrények, 

kültéri kondenzátorok 
Összes teljesítmény: 160 kW 

Leonardo Hotel, Budapest 
Stefani kondenzátorok, Mitsubishi 

folyadékhűtők, fan-coil berendezések 
Kondenzátor telj.: 2x323,6 kW 
Folyadékhűtő telj.: 4x117,3 kW 

Budapest 
Szerverpark hűtési feladat – hűtött 

vizes hűtés 
Összes teljesítmény: 5,6 MW 

Kaposvár 
MITA hűtőtornyok 

  Élelmiszeripar Cukorgyár  
Víz térfogatáram cellánként:  450 m3/h 

Összes teljesítmény: 14,91 MW 

REFERENCIÁINK 

Suzuki Magyarország

 

 

Leonardo Hotel 

 

 

 

NISZ adatközpont 

 

 

Kaposvár cukorgyár 



+36 1 209 0186 

+36 1 209‐25‐97 

1118 Budapest Budaörsi út 43/C 




