
JAKIEGO POTRZEBUJESZ!SERWIS HVAC



Założenie firmy HVAC Service jest jedno – rzetelnie 
i profesjonalnie wykonać każde zlecenie serwisowe 
urządzeń i instalacji branży HVAC.

Dbamy o to, aby nasi Klienci mieli pewność,  
że urządzenia objęte naszym serwisem obsługiwane 
są na najwyższym poziomie!



Szanowni Państwo,

mamy przyjemność przedstawić Państwu firmę 
HVAC Service, zajmującą się obsługą technicznych 
instalacji i urządzeń klimatyzacji, wentylacji, ogrzewania, 
nawilżania i chłodnictwa, a także systemów 
automatycznej regulacji z BMS.

Profesjonalnie świadczymy usługi serwisowe 
urządzeń oraz instalacji HVAC. Dzięki wieloletniemu 
doświadczeniu, które zdobyliśmy w branży klimatyzacji 
i wentylacji, zaangażowaliśmy się w realizacje 
wielokrotnie bardzo skomplikowanych projektów 
serwisowych.

Dużą uwagę przywiązujemy do stałego podnoszenia 
jakości oferowanych usług jak i kwalifikacji personelu 
technicznego, co pozwala nam stale umacniać naszą 
pozycję na rynku HVAC w efekcie czego jesteśmy 
rozpoznawalną marką w tej branży.

Potwierdzeniem profesjonalizmu wykonywanych 
przez firmę HVAC Service prac serwisowych jest fakt, 
że zdobyliśmy i wciąż zdobywamy uznanie naszych 
Klientów, wśród których znajdują się m.in. banki, uznane 
międzynarodowe i polskie przedsiębiorstwa, małe firmy 
prywatne, jak również instytucje państwowe, jednostki 
terytorialne skarbu państwa, oraz miejsca użyteczności 
publicznej, takie jak szpitale, biblioteki, teatry, itp.

Główna siedziba firmy mieści się w Warszawie, natomiast 
ze względu na wciąż rosnące zainteresowanie serwisem 
urządzeń HVAC przez naszą firmę, na przestrzeni ostatnich 
lat, rozwinięta została sieć oddziałów m.in. w Gdańsku, 
Toruniu, Katowicach i Krakowie. Jesteśmy w trakcie 
organizacji kolejnych oddziałów we Wrocławiu i Poznaniu.

Z każdą kolejną obsługą serwisową zdobywamy nowych, 
zadowolonych Klientów, dlatego też będzie nam niezmiernie 
miło jeśli Państwo dołączą do tego grona i zechcą 
skorzystać z naszego kompleksowego serwisu.

O FIRMIE
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CERTYFIKATY
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Firma HVAC Service uzyskała certyfikaty najważniejszych firm z branży HVAC oraz Urzędu Dozoru Technicznego 
upoważniające do:

Wykonywania prac związanych z montażem, pierwszym uruchomieniem, regulacją 
oraz serwisowaniem gwarancyjnym i pogwarancyjnym urządzeń

Używania nazwy Autoryzowanej Firmy Instalacyjno-Serwisowej

Pełnienia funkcji Autoryzowanego Dystrybutora urządzeń i systemów klimatyzacyjnych oraz grzewczych takich 
marek jak: Mitsubishi Electric, Hitachi, Fujitsu, Daikin, Lennox, Viessmann, Wolf, Brötje, De Dietrich

Instalowania oraz konserwowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła

Montażu i serwisu central wentylacyjnych

Montażu, diagnostyki i usuwania awarii



Firma HVAC Service oraz wszyscy pracownicy posiadają niezbędne uprawnienia do obsługi instalacji chłodniczych  
wg. ustawy o F-gazach. Uprawnienia te upoważniają do prac zarówno na stanowisku dozoru jak i eksploatacji.

UPRAWNIENIA
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Uprawnienia typu SEP G1 
UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE

Uprawnienia typu SEP G2 
UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE

Uprawnienia typu SEP G3 
UPRAWNIENIA GAZOWE



HVAC Service jest firmą realizującą kompleksowe 
rozwiązania serwisowe klimatyzacji, wentylacji, 
ogrzewania, nawilżania i automatyki, począwszy od 
pomiarów i ekspertyz przez płukanie i zabezpieczanie 
instalacji aż po wykonanie profesjonalnego 
i całościowego serwisu.

Umowa o świadczeniu usług serwisowych zawarta 
z naszą firmą daje Państwu pewność utrzymania 
sprawności urządzeń, jak również bezpieczeństwo 
w postaci gotowości interwencji grupy serwisowej 
w chwili wystąpienia ewentualnej awarii.

OFERTA
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Wykonanie inwestycji przez naszą firmą daje  
Państwu pewność sprawności urządzeń oraz  

prawidłowe funkcjonowanie instalacji.

Zachęcamy do skorzystania z usług firmy HVAC Service 
w zakresie technicznej obsługi i instalacji, co pozwoli 

utrzymać wysoką sprawność i bezawaryjną pracę.



GWARANCJA
Na każdą pracę serwisową udzielamy 
gwarancji indywidualnie skalkulowanej 
na etapie ofertowania.





W zakresie wentylacji zapewniamy profesjonalny 
serwis rooftopów, central nawiewno-wyciągowych, 
wentylatorów dachowych i promieniowych na 
klimakonwektorach kończąc. 

Dopełnieniem kompleksowej obsługi systemów 
wentylacji są instalacje oddymiania i napowietrzania.

W swojej ofercie mamy również:

 Projektowanie instalacji wentylacyjnych

 Ekspertyzy i opinie techniczne wykonanych układów 
wentylacyjnych

 Czyszczenie kanałów wentylacyjnych i urządzeń przy 
użyciu profesjonalnego sprzętu

 Montaż nawilżaczy parowych w celu utrzymania 
żądanej wilgotności w pomieszczeniach

WENTYLACJA
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W swojej ofercie mamy również:

 Projektowanie instalacji

 Ekspertyzy i opinie techniczne

 Pomiary i regulacje instalacji

Serwis systemów klimatyzacyjnych zapewniamy 
poprzez najnowsze, specjalistyczne programy 
komputerowe służące do ich diagnozy i obsługi.

Zapewniamy kompleksowy serwis urządzeń HVAC 
począwszy od najmniejszych klimatyzatorów typu split, 
poprzez rozbudowane systemy – VRV, VRF, oraz szafy 
klimatyzacji precyzyjnej, dedykowane do pomieszczeń 
technicznych takich jak serwerownie, UPS, DATA CENTER.

KLIMATYZACJA
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CHŁODNICTWO
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W tej dziedzinie zajmujemy się obsługą 
techniczną systemów chłodniczych oraz 
komór niskotemperaturowych.

Prowadzimy monitoring wyżej wymienionych  
obiektów wraz z rejestracją dobową temperatury.



Ten dział naszej firmy zajmuje się kompleksową 
obsługą i naprawą układów ogrzewania, 
od pojedynczych kotłów po układy kotłów 
w systemach kaskadowych, instalacji gazowych 
wraz ze stacjami redukcyjnymi, rooftopów, 
palników, węzłów cieplnych i stacji pomp.

Uzupełnieniem oferty jest również serwis 
systemów solarnych.

OGRZEWANIE
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Zapewniamy serwis systemów nawilżania, 
nawilżaczy parowych i ultradźwiękowych 
wykorzystywanych w systemach wentylacyjnych 
jak również w indywidualnych pomieszczeniach.

NAWILŻANIE
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Obsługa techniczna w tym zakresie obejmuje 
czyszczenie chemiczne instalacji i urządzeń:

 Centralnego ogrzewania

 Ciepła technologicznego

 Wody lodowej

 Kotłowni

 Węzłów cieplnych

PŁUKANIE  
I ZABEZPIECZANIE
INSTALACJI
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Nasza firma dba również o utrzymanie prawidłowej 
jakości powietrza w budynkach przemysłowych, 
biurowcach czy budynkach użyteczności publicznej 
poprzez czyszczenie instalacji klimatyzacyjnych 
i wentylacyjnych.

Oferujemy:

 Czyszczenie wentylacji

 Dezynfekcję klimatyzacji

CZYSZCZENIE  
KANAŁÓW
WENTYLACYJNYCH
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SPAWANIE
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Chcąc w pełni sprostać oczekiwaniom naszych 
Klientów, oferta uzupełniona jest o specjalistyczne 
usługi z zakresu technologii spawalniczych, 
w obszar których wchodzi:

 Spawanie TIG

 Spawanie gazowe

 Spawanie elektryczne 



Zapewniamy stałą kontrolę nad systemami AKPiA 
dla wszystkich systemów związanych z działem 
HVAC z monitoringiem BMS.

AUTOMATYKA
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W serwisie systemów klimatyzacji i wentylacji 
wykonujemy pomiary:

 przepływu powietrza wraz z regulacją sieci kanałów,

 parametrów powietrza tj. temperatura, wilgotność 
oraz zawartość pyłków w powietrzu.

Przy regulacji systemów wody lodowej i ciepła 
technologicznego stosujemy profesjonalne, atestowane 
urządzenia pomiarowe w celu precyzyjnego ustawienia 
przepływu czynnika.

Prowadzimy również kontrole szczelności kanałów 
wentylacyjnych oraz sprawdzamy poprawność 
działania filtrów HEPA.

W serwisie systemów ogrzewania przeprowadzamy 
analizy:

 spalin,

 szczelności sieci gazowych.

POMIARY, REGULACJE,
EKSPERTYZY
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Przestawiamy Państwu 10 głównych Klientów 
HVAC Service, którzy objęci zostali naszą stałą 
opieką serwisową:

 Alior Bank

 Super-Pharm

 Decathlon

 Rossmann

 Valeo Electric and Electronic Systems sp. z o.o.

 Urząd Dozoru Technicznego

 Instytut Lotnictwa

 Apsys

 Lasy Państwowe

 Motorola Polska

ZAUFALI NAM
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Ilość wykonywanych prac serwisowych pozwala firmie 
HVAC Service na efektywny i prężny rozwój na rynku. 
Dokładamy wszelkich starań aby każde kolejne zlecenie było 
wykonane na jeszcze wyższym poziomie niż poprzednie.

Profesjonalizm naszego zespołu, ciągłe podnoszenie 
jakości wykonywanych usług, rzetelność, dokładność oraz 
wykorzystanie najnowocześniejszego sprzętu – to tylko 
kilka cech, dzięki którym jesteśmy w stanie wykonać każde 
powierzone nam zlecenie!

Stale dążymy do tego, aby grono zadowolonych Klientów 
sukcesywnie się zwiększało.

PODSUMOWANIE
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KONTAKT
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Szanowni Państwo,

będzie nam niezmiernie miło jeśli po zapoznaniu się 
z naszym portfolio wyrażą Państwo zainteresowanie 
spotkaniem z przedstawicielem naszej firmy, abyśmy 
mogli zaprezentować naszą aktualną ofertę, omówić 
możliwości współpracy i wymienić się doświadczeniami.

Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z naszej 
kompleksowej oferty!

Mariusz Miszczak 
Dyrektor Serwisu

HVAC Service Joanna Miszczak 
Biuro: 
ul. Jagiellońska 88 
00-992 Warszawa

Siedziba: 
ul. Majdańska 1/46 
04-088 Warszawa

tel.: 22 499 58 68 
fax: 22 394 34 01 
e-mail: biuro@hvacservice.pl

http://hvacservice.pl





hvacservice.pl


