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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 mindegyi-
kük egy-egy adott termék- területre fókuszáljon, így abban érjen 

el professzionális minőséget és versenyképes ár színvonalat.

Egyediség és precíz megoldás. Ezekkel a szavakkal jellemez-
hetjük munkánkat, mely során ügyfeleink igényei alapján választ-
juk ki az adott igényeknek legjobban megfelelő megoldást. Nem 
azt kérjük, hogy alakítsa rendszerét az általunk kínált berendezé-

sek lehetőségeihez, hanem mi alkalmazkodunk.
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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.
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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 folya-
matos szerviztevékenységre jelenleg több teljes körűen felszerelt szervizautó áll rendelke-
zésre. 

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 bizto-
sítunk 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 forgalma-
zott berendezéshez biztosított a gyors és teljes körű alkatrészellátás.
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Az AD Klíma Hungária Kft. gazdag múlttal rendelkezik a hűtés és klimatizálás terüle-
tén. 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 vállalatá-
nak, 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. Folyadékhűtőket és hőszivattyúkat akár 5-4000 kW teljesítményig. 

Azonban nemcsak épületek vizes hűtésére és fűté-
sére, hanem technológiák közvetlen hűtésére is 
gyártanak berendezéseket. Többek között klíma-
szekrényeket, rack-sori hűtőket, rooftop berende-
zéseket, kültéri kondenzátorokat és szárazhűtőket. 
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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 széles körben alkalmazzák. 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 elvárá-

sok 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 Spanyolor-
szágban kiváló  minőségű zárt illetve nyitott hűtőtornyokat, adiabatikus hűtőket és 
evaporatív kondenzátorokat. Mind ipari, mind komfort alkalmazásra számos refe-

renciánk van Magyarországon.
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A Bini Clima gyár 1977 óta gyárt fan-coil berendezéseket. Az AD Klíma Hungária Kft. 2012 
óta forgalmazza a Bini fan-coil termékeit nagy sikerrel. Teljes termékskálát tudunk nyúj-
tani ügyfeleink részére, különös tekintettel az ipari alkalmazásokra, valamint az extra zaj 
és teljesítmény igény esetén.

Formai kialakítás szempontjából a Bini clima termékei 
között megtalálhatóak parapetes (burkolattal vagy anél-
kül), mennyezeti, kazettás, magas oldalfali és padlóba 

építhető fan-coil berendezések is.

A Fiorini Industries több mint 40 évvel ezelőtt kezdte el működését, kezdetben 
napenergia-rendszerek gyártásával és telepítésével. Azóta a vállalat kinőtte magát 
és széles termékpalettával a HVAC&R (Fűtés, szellőztetés, légkondicionálás és 
hűtés) piacon is tevékenykedik.

Főként hidraulikai kiegészítők forgalmazásával foglalkozó 
cég, termékpalettájában megtalálhatóak a lemezes 
hőcserélők, puffer tartályok, hidraulikai blokkok és lakos-
sági hőszivattyúk.
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