
CARRIER HVAC W EUROPIE
TWÓJ PARTNER W DZIEDZINIE KOMERCYJNYCH 
ROZWIĄZAŃ OGRZEWANIA I KLIMATYZACJI



Od chwili założenia, byliśmy pionierami w tworzeniu 
rozwiązań mających znaczenie dla ludzi i naszej planety. 
Dziś nasze portfolio obejmuje marki o wiodącej pozycji 
w branży, takie jak Carrier, Kidde, Edwards i Automated 
Logic, posiadające w swojej ofercie innowacyjne technologie 
z zakresu ogrzewania i klimatyzacji, chłodnictwa, 
bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, a także 
automatyzacji budynków, by pomóc uczynić świat 
bezpieczniejszym i wygodniejszym dla przyszłych pokoleń. 

KIM JESTEŚMY

POZYCJA LIDERA INNOWACJI 

Innowacja jest w naszym DNA. Wynaleźliśmy całą branżę i inwestujemy w przyspieszenie 
rozwoju zdrowych, bezpiecznych i zrównoważonych rozwiązań, które pomogą w radzeniu 
sobie z najbardziej złożonymi wyzwaniami stojącymi przed naszą planetą.

SKUPIENIE NA KLIENCIE 

Oferujemy kompleksowe rozwiązania stosowane w budynkach i łańcuchu chłodniczym, a przy 
tym wyprzedzamy oczekiwania, przewidujemy potrzeby i dostarczamy produkty, technologie 
i usługi, które czynią świat bezpieczniejszym, bardziej zrównoważonym i wygodnym.

KULTURA EFEKTYWNOŚCI 

Kierując się zasadami określonymi w The Carrier Way*, stanowimy jeden zespół, który 
pracuje nad wspólnym celem. Mamy możliwości stawiania sobie odważnych celów 
i bierzemy odpowiedzialność za ich realizowanie, by zapewniać wzrost naszej firmy, nie 
rezygnując przy tym nigdy z naszych wartości.

DOSKONAŁOŚĆ W ZAKRESIE ESG 

Cele środowiskowe, społeczne i zarządcze (ESG) stanowią podstawę naszej działalności, 
a my wytyczamy tym samym drogę dla przyszłych pokoleń. W pełni angażujemy się 
w rzeczy ważne i stawiamy sobie wyzwania polegające na myśleniu w szerszej 
perspektywie i poprawie postępowania poprzez kompleksowy program celów na rok 2030 
dotyczących zmian klimatycznych, kwestii ważnych dla ludzi i naszych społeczności.

* The Carrier Way: więcej informacji na stronie 7

NASZA WIZJA:  
TWORZENIE 
ROZWIĄZAŃ, KTÓRE 
MAJĄ ZNACZENIE 
DLA LUDZI I DLA 
NASZEJ PLANETY

Carrier jest wiodącym światowym 
dostawcą rozwiązań dla zdrowych, 
bezpiecznych, zgodnych z zasadami 
zrównoważonego rozwoju i 
inteligentnych budynków oraz 
systemów chłodniczych.

20,6 mld USD 
SPRZEDAŻ NETTO W 2021 R.

80+ 
MAREK

160+ 
KRAJÓW

100+ 
NOWYCH PRODUKTÓW 
7. rok z rzędu

~9 000 
OBOWIĄZUJĄCYCH PATENTÓW 
oraz oczekujących na rozpatrzenie  
wniosków patentowych na całym świecie
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Sprzedaż netto*
5,5 mld USD

Sprzedaż netto*
4,1 mld USD

Działalność firmy Carrier podzielona 
jest na trzy segmenty biznesowe: 
HVAC, Chłodnictwo oraz Bezpieczeństwo 
i ochrona przeciwpożarowa, reprezentowane 
przez ponad 80 marek. 

NASZA DZIAŁALNOŚĆ

HVAC* CHŁODNICTWO BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWAW segmencie HVAC firma Carrier dostarcza 

rozwiązania zaspokajające potrzeby klientów 
indywidualnych i komercyjnych w zakresie 
ogrzewania i chłodzenia, jednocześnie 
poprawiając wydajność funkcjonowania budynków, 
energooszczędność i ich zrównoważony charakter. 

Poprzez rodzinę marek o wiodącej pozycji na 
rynku oferujemy innowacyjne i pełne portfolio 
produktów, w tym automatyzację budynków 
i usługi pomagające w optymalizacji środowiska 
wewnątrz pomieszczeń w celu poprawy zdrowia, 
bezpieczeństwa i produktywności osób. 

* Ogrzewanie, Wentylacja i Klimatyzacja

W segmencie chłodnictwa firma Carrier 
zapewnia zdrowsze, bezpieczniejsze i bardziej 
zrównoważone łańcuchy chłodnicze, dzięki 
niezawodnym rozwiązaniom w zakresie transportu 
i konserwacji żywności, leków i innych łatwo 
psujących się towarów. 

Nasze produkty, usługi i rozwiązania cyfrowe z 
branży chłodnictwa i monitoringu wzmacniają 
inteligentne łańcuchy chłodnicze i są przeznaczone 
dla ciężarówek, naczep, kontenerów, zastosowań 
intermodalnych, detalicznego handlu artykułami 
spożywczymi i chłodzenia przestrzeni 
magazynowych.

W segmencie bezpieczeństwa i ochrony 
przeciwpożarowej firma Carrier oferuje szeroki 
wachlarz technologii stosowanych w obiektach 
mieszkalnych, handlowych i przemysłowych, które 
pomagają ratować życie i chronić mienie. Nasze 
cieszące się światowym uznaniem marki zapewniają 
innowacje w zakresie produktów i technologii, 
wspierane na poziomie instalacji i konserwacji 
przez sieć partnerów oraz nasze własne placówki 
terenowe, a także poprzez aplikacje internetowe i 
mobilne oraz usługi w chmurze. 

STRUKTURA SPRZEDAŻY NETTO 2021

* Sprzedaż w segmencie obejmuje transakcje sprzedaży pomiędzy spółkami.

OGRZEWANIE, WENTYLACJA 
I KLIMATYZACJA

Sprzedaż netto*
11,4 mld USD

TRANSPORT  I OBIEKTY HANDLOWE
CHŁODNICTWO

OBIEKTY HANDLOWE, MIESZKALNE 
I PRZEMYSŁOWE

OBIEKTY HANDLOWE I MIESZKALNE

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA
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Sprzedaż 
netto wg 
regionu

Miks 
sprzedaży 

netto

Ameryki

EMEA

Azja-Pacyfik

Nowe urządzenia

Rynek wtórny
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Nasze cele w zakresie strategii ESG na rok 2030 podkreślają 
nasze zaangażowanie w kwestie, które mają głębokie 
znaczenie oraz w nieustanne stawianie sobie wyzwań 
w zakresie myślenia w szerszej perspektywie i poprawy 
postępowania. Czerpiąc z trzech dekad doświadczenia w 
zakresie wytyczania planów środowiskowych, nasze cele obejmują środki 
poprawiające sytuację naszej planety, ludzi i społeczności. Gorąco pragniemy 
motywować innych do wdrażania pozytywnych i zrównoważonych zmian 
poprzez nasze innowacje, wyposażanie naszych pracowników w odpowiednie 
narzędzia i prowadzenie działalności w uczciwy sposób.  
Tym jest właśnie The Carrier Way.

CELE ŚRODOWISKOWE, SPOŁECZNE 
I ZARZĄDCZE (ESG) NA ROK 2030 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Dowiedz się więcej o naszych 
postępach na stronie  
corporate.carrier.com/esg-report

THE CARRIER WAY

Laboratorium testowe w naszym zakładzie w Montluel we Francji – gdzie wytwarzamy i testujemy 
agregaty wody lodowej – zostało poddane renowacji. 
Prace renowacyjne obejmowały instalację wysokowydajnych agregatów AquaForce, czyli modeli 
wyposażonych w przemienniki częstotliwości, które są optymalizowane przez nasze systemy 
sterowania w celu adaptacji do zapotrzebowania na energię i warunków pracy, takich jak pogoda. 
Zmieniliśmy również stosowany czynnik chłodniczy na preparat niepalny, o niższym potencjale 
tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) – R-515B, a także zainstalowaliśmy nasze energooszczędne 
chłodnice wentylatorowe, które zastąpiły rozmontowane wieże chłodnicze. 
W wyniku renowacji roczne zużycie energii zakładu spadło o 25%, a zużycie wody w laboratorium 
testowym zostało obniżone o niemal 4,5 miliona litrów rocznie. 

SPOJRZENIE NA MONTLUEL

NASZA PLANETA
Zmiany klimatyczne to jedno z największych 
wyzwań, przed jakimi stoi ludzkość. HVAC 
odpowiada za około 15% światowych emisji 
gazów cieplarnianych. Co roku marnowana 
jest ponad jedna trzecia całej produkowanej na 
świecie żywności, co powoduje emisje gazów 
cieplarnianych na szacowanym poziomie 4,4 
gigatony. 
Dostrzegamy potencjał inteligentnych, 
zrównoważonych innowacji i zobowiązujemy 
się do wyznaczenia celów w zakresie 
emisji opartych na podstawach naukowych 
i zgodnych z celami Porozumienia Paryskiego.

NASI LUDZIE
Naszą największą siłą jest różnorodność 
naszych pracowników i ich pomysłów. 
Jesteśmy firmą ludzi wdrażających innowacyjne 
rozwiązania i rozwiązujących problemy, którzy 
są zjednoczeni wokół strategii The Carrier Way – 
naszego celu, wartości i kultury.

NASZE SPOŁECZNOŚCI
Dekady zajmowania pozycji lidera w zakresie 
zrównoważonego rozwoju doprowadziły firmę 
Carrier do czołówki firm opracowujących 
koncepcje zdrowych budynków, zdrowych 
domów oraz bardziej inteligentnego łańcucha 
chłodniczego. W ramach globalnej działalności 
operacyjnej redukujemy nasz wpływ na 
środowisko oraz realizujemy inwestycje mające 
pozytywny wpływ na społeczeństwo.

•  Zredukowanie śladu węglowego naszych klientów o ponad 1 
gigatonę.

•  Zainwestowanie ponad 2 miliardów USD w rozwój zdrowych, 
bezpiecznych, zrównoważonych i inteligentnych rozwiązań 
stosowanych w budynkach i łańcuchach chłodniczych, które 
uwzględniają zasady zrównoważonego projektowania i ograniczają 
negatywny wpływ w trakcie całego cyklu użytkowania.

•  Osiągnięcie neutralności węglowej naszej działalności.
•  Ograniczenie zużycia energii o 10% we wszystkich segmentach naszej 

działalności.
•  Osiągnięcie neutralności działalności w zakresie zużycia zasobów wody, 

kładąc główny nacisk na lokalizacje o ograniczonej dostępności wody.
•  Ograniczenie do zera wytwarzania odpadów przekazywanych na 

wysypiska z naszych placówek produkcyjnych.
•  Wdrożenie programu odpowiedzialnego łańcucha dostaw oraz 

oceniania kluczowych dostawców naszych fabryk zgodnie z kryteriami 
programu.

•  Przekroczenie poziomu zaangażowania pracowniczego odniesienia.
•  Uzyskanie równej reprezentacji płci na wyższych stanowiskach 

kierowniczych.
•  Osiągnięcie różnorodności wśród zatrudnionych pracowników, 

odpowiadającej grupom reprezentowanym wśród społeczności, w 
których mieszkamy i pracujemy.

•  Wspieranie rozwoju Grup Zasobów Personalnych (Employee 
Resource Groups – ERG) w celu zwiększania wpływu społecznego.

•  Prowadzenie odpowiadającego najwyższym światowym standardom 
pomiaru bezpieczeństwa.

•  Wywieranie pozytywnego wpływu na społeczności poprzez 
udostępnianie bezpiecznych i zdrowych warunków wewnątrz 
pomieszczeń, zmniejszanie zjawiska głodu i marnowania 
żywności, a także dzielenie się naszym czasem i talentem na 
zasadzie wolontariatu.

•  Inwestowanie w programy edukacji naukowej, technologicznej, 
inżynieryjnej i matematycznej, które promują różnorodność i 
włączenie społeczne.

•  Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez programy edukacji, 
partnerskiej współpracy oraz programy na rzecz odporności na zmiany 
klimatu.

Strategia The Carrier Way to fundament wszystkiego, co robimy. 
Określa ona naszą wizję, potwierdza nasze wartości, opisuje zachowania, które 
tworzą kulturę sukcesu i pokazuje sposób, w jaki razem pracujemy i wygrywamy.

W firmie Carrier promujemy zrównoważony rozwój w budynkach i domach, a także w 
ramach całego łańcucha chłodniczego. Nieustannie oferujemy innowacyjne produkty 
i usługi, które pomagają klientom w unikaniu emisji gazów cieplarnianych, przy 
jednoczesnym redukowaniu własnego wpływu na środowisko w ramach globalnej 
działalności operacyjnej. 

WIZJA
Nasze aspiracje; dlaczego codziennie przychodzimy do pracy.

Tworzenie rozwiązań, które mają znaczenie dla ludzi i dla naszej planety.

WARTOŚCI
Nasze bezwarunkowe zasady; postępowanie zawsze we właściwy sposób.

Szacunek Uczciwość Włączenie Innowacje Doskonałość

KULTURA
Nasze zachowania; w jaki sposób razem pracujemy i wygrywamy, nie rezygnując przy tym nigdy 
z naszych wartości.

Z pasją do klienta  Osiąganie wyników
Wygrywamy wtedy, gdy wygrywają nasi klienci. Działamy uczciwie.

Gramy by wygrać  Mamy odwagę dokonywać zmian
Pragniemy być najlepsi we wszystkim, Poszukujemy innowacyjnych 
co robimy. i zrównoważonych rozwiązań.

Wybieramy szybkość  Budowanie najlepszych zespołów  
Koncentrujemy się i poruszamy Tworzymy zespoły cechujące się różnorodnością 
z nastawieniem na działanie. i zapewniamy im możliwość szybszego działania.

The 
Carrier 
Way



1,1 mld USD
SPRZEDAŻ NETTO 
W 2021 R.

3 FABRYKI

4 OŚRODKI 
BADAWCZE

3 NAJWIĘKSZE RYNKI
Francja, Wlk. Brytania i Półwysep 
Iberyjski

SIEDZIBA GŁÓWNA
MONTLUEL, Francja

1 EUROPEJSKIE 
CENTRUM CZĘŚCI  

Z 12 000  
DOSTĘPNYCH 
POZYCJI 

50 NIEZALEŻNYCH 
DYSTRYBUTORÓW

W SKRÓCIE

~3700 
PRACOWNIKÓW

2 GŁÓWNE MARKI
Carrier i CIAT

BIURA SPRZEDAŻY  
BEZPOŚREDNIEJ 

W 11 KRAJACH
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66%

SPRZĘT
Pompy ciepła / Agregaty wody lodowej

Klimakonwektory
Centrale wentylacyjne

Urządzenia dachowe typu rooftop 
Układy sterowania

25%

SERWIS
Umowa serwisowa

Modernizacje
Naprawy

Zdalne monitorowanie
Części zamienne

9%

WYNAJEM
Osuszacze powietrza

Pompy ciepła / Agregaty wody lodowej
Centrale dachowe rooftop / 

Centrale wentylacyjne
Pompy wody

Kotły
Generatory

Culoz
Produkty do uzdatniania powietrza

Montluel
Komercyjne pompy ciepła i agregaty wody lodowej

Vence
Układy sterowania i usługi Connected 
Services

Ośrodki badawcze

Zakłady produkcyjne 

CARRIER HVAC W EUROPIE DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA CARRIER HVAC W EUROPIE

TWÓJ PARTNER W DZIEDZINIE KOMERCYJNYCH ROZWIĄZAŃ HVAC

Grupa prowadzi aktywną działalność w dziedzinie sprzętu i usług pod 
markami Carrier i CIAT. 
BluEdge® jest znakiem usługi oferowanej przez marki Carrier i CIAT.

Obecność komercyjnych rozwiązań HVAC firmy Carrier w 
Europie, nieustanne innowacje i ciągłe inwestycje w badania 
i technologie, a także filozofia skupienia na kliencie na 
dziesięciolecia zapewniły firmie Carrier wiodącą pozycję na 
europejskim rynku HVAC, która wciąż się umacnia. 

SPRZEDAŻ

 Francja: 25%

 Wlk. Brytania: 18%

 Półwysep Iberyjski: 12%

 Niemcy: 9%

 Beneluks: 8%

 Reszta świata: 28%

Stań się naszym 
partnerem  

by zyskać najlepsze 
rozwiązanie produktowe, 
które rozwiąże wszystkie 

twoje problemy

Wybierz 
skuteczność  

z pełnym zaufaniem

Skorzystaj z  
najszerszego 

wyboru rozwiązań 
na rynku

Montilla
Urządzenia dachowe typu Rooftop i oraz  
pompy ciepła do lekkich zastosowań komercyjnych



C O  O Z N A C Z A 
E F E K T Y W N O Ś Ć 

D L A  F I R M Y  C A R R I E R

W firmie Carrier 
nie tylko doprowadziliśmy klimatyzację 
do perfekcji, ale wręcz ją wymyśliliśmy.

C O  O Z N A C Z A 
E F E K T Y W N O Ś Ć 

D L A  F I R M Y  C I AT
Jesteśmy partnerem, który poza innowacyjną 
technologią uzdatniania powietrza, gwarantuje 

uznaną efektywność na wszystkich 
poziomach, za sprawą relacji międzyludzkich 

skoncentrowanych na podstawowych potrzebach 
człowieka, takich jak: pomoc, dostępność, 

słuchanie innych. 
Idealne rozwiązanie do najtrudniejszych wyzwań.

Prawda jest taka, że nasza specjalistyczna 
wiedza techniczna i gwarantowana efektywność 

zapewniają nam zdecydowaną pozycję lidera 
w dziedzinie klimatyzacji i chłodnictwa na 

całym świecie.

Nie zapominając o całkowitej 
niezawodności, Carrier 

to przede wszystkim 
PERFEKCYJNA 

SKUTECZNOŚĆ.

Obok unikatowej wiedzy i umiejętności 
praktycznych na polu technologii,  

a także wysokiej klasy specjalistów, 
właśnie na tym zależy nam najbardziej. 

 
W firmie CIAT,  

EFEKTYWNOŚĆ JEST 
WSZECHOBECNA.

A Carrier Company
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CARRIER HVAC W EUROPIE:  
NASZE MARKI 

W komercyjnym segmencie HVAC, firma Carrier jest obecna w Europie za pośrednictwem 
dwóch marek: Carrier i CIAT. 
Marki te wyznają te same wartości: dumę z własnych korzeni, skuteczność, relacje z 
klientami i innowacyjność. Partnerstwo na rzecz efektywności to wspólna wizja wyrażona 
poprzez różne uzupełniające się podejścia. W ten sposób grupa dąży do maksymalizacji 
swej wartości poprzez pełne wykorzystanie wspólnych możliwości: specjalistycznej 
wiedzy i technologii oraz ugruntowanych relacji z klientami i partnerami. 

120 lat temu Willis Carrier wynalazł 
nowoczesną klimatyzację, dając początek 
nowej branży, która w fundamentalny sposób 
poprawiła nasze życie, pracę i zabawę. 
Firma Carrier cieszy się uznaniem lidera w 
branży wytwórców systemów ogrzewania, 
wentylacji i klimatyzacji, a także jest znana 
wśród konsumentów, firm komercyjnych i 
wykonawców z innowacyjnych technologii, 

energooszczędnych produktów i usług, 
wysokiej jakości wykonania i niezawodności. 
Carrier dostarcza swoje rozwiązania do 
ponad 160 krajów na całym świecie, a także 
w dynamiczny sposób prowadzi działalność 
handlową na rynkach europejskich dzięki 
silnej sieci handlowców i biurom sprzedaży 
bezpośredniej w 11 krajach. 

Posiadając 80 lat doświadczenia, firma 
CIAT jest jedną z wiodących europejskich 
marek w zakresie ogrzewania, wentylacji 
i klimatyzacji dla konsumentów z branży 
komercyjnej, mieszkaniowej, opieki zdrowotnej i 
przemysłowej. 
Firma CIAT jest jednym z głównych graczy 
w branży uzdatniania powietrza, który dzięki 
innowacjom oferuje wciąż coraz czystsze, 
oszczędniejsze i bezpieczniejsze rozwiązania. 
Poza szeroką gamą urządzeń, CIAT oferuje 
klientom wsparcie ekspertów w zakresie 
zrównoważonych rozwiązań, które gwarantują 

wygodę, wysoką jakość powietrza i 
optymalizacje zużycia energii.
CIAT to również marka wyznaczająca 
standardy w zakresie bliskiego kontaktu 
z klientem: silne skupienie na potrzebach 
klientów to wyróżniająca cecha naszej 
tożsamości. Dowodem na to są oparte na 
zaufaniu i współpracy długotrwałe relacje, które 
utrzymujemy z naszymi klientami. 
CIAT dostarcza swoje rozwiązania do ponad 
50 krajów na całym świecie i posiada silną sieć 
handlową w Europie. 

Dobrze wiedzieć 
Nazwa założonej w 1934 roku przez Jeana 
Falconniera firmy CIAT jest skrótem od 
Compagnie Industrielle d’Applications 
Thermiques (Przedsiębiorstwo przemysłowe 
zastosowań cieplnych)

BluEdge to najlepszy w swojej klasie pakiet usług i 
oferty dla rynku wtórnego przeznaczony dla klientów i 
partnerów we wszystkich segmentach obsługiwanych 
przez firmę Carrier (HVAC, chłodnictwo). 
Czerpiąc z naszej historii innowacji i dogłębnej wiedzy 
specjalistycznej na temat produktów, BluEdge daje 
klientom pewność, że są obsługiwani przez zespół, 
który zapewnia cyfrowy monitoring i świadczy 
profesjonalną obsługę w całym okresie użytkowania 
rozwiązań.



Na przestrzeni lat firma Carrier 
zrealizowała wiele dużych planów 
inwestycyjnych. W wyniku tych działań 
nasze zakłady i ośrodki badawczo-
rozwojowe korzystają z unowocześnionej 
i zoptymalizowanej infrastruktury, 
mając do dyspozycji innowacyjne 
metody pracy i technologie oraz 
nowoczesne wyposażenie, a nasi 
pracownicy są wysoko wykwalifikowani i 
wyspecjalizowani. 

Nasze zaangażowanie w 
rozwijanie działalności poza 
Europą
Dzięki silnemu zaangażowaniu 
w rozwój produktów i łatwość ich 
przystosowywania, a także dzięki 
naszym zdolnościom produkcyjnym, 
obsługujemy również rynki poza 
Europą, a w szczególności te na Bliskim 
Wschodzie, w Afryce i Azji. 

Standardy Doskonałości 
Carrier 
Standardy Doskonałości Carrier to nasz 
mechanizm ciągłego doskonalenia, 
który pomaga w osiąganiu doskonałości 
operacyjnej w całej firmie, poprawia 
obsługę klienta, umożliwia rozwój i 
angażuje pracowników w rozwiązywanie 
problemów, tak by uzyskiwać 
przełomowe wyniki wydajności. Nasze 
wytyczne i programy dotyczące jakości 
produktów wytyczają standardy, a nasze 
fabryki są poddawane dogłębnej ocenie 
jakości. 
Każdy z 3 zakładów produkcyjnych 
posiada certyfikat ISO 9001:2015. 

Kontynuowanie tradycji innowacji od 
1902 roku
W firmie Carrier kształtowanie przyszłości stanowi część 
naszej przeszłości. 
Wynaleziona przez Willisa Carriera koncepcja nowoczesnej 
klimatyzacji zmieniła sposób, w jaki żyją ludzie od 1902 roku. 

Zespół AdvanTEC 
Nasz globalny zespół AdvanTEC oferuje doradztwo i 
projektuje rozwiązania pomagające przedsiębiorstwom w 
przezwyciężaniu najbardziej złożonych problemów związanych 
z budynkami. 
W skład zespołu AdvanTEC wchodzą wysoko wykwalifikowani 
inżynierowie mogący poszczycić się bogatym doświadczeniem 
w zakresie stosowanych w budynkach rozwiązań, którzy są 
w stanie poradzić sobie z konkretnymi wyzwaniami, przed 
jakimi stoją nasi klienci, co następnie może również przynieść 
korzyści innym. 

Grupa ds. Rozwiązań Budynkowych (BSG)
Zespół AdvanTEC wchodzi w skład Grupy ds. Rozwiązań 
Budynkowych (BSG), która obsługuje największych klientów 
firmowych w kluczowych segmentach, projektując, rozwijając 
i dostarczając dopasowane do konkretnych potrzeb systemy, 
rozwiązania i usługi stosowane w budynkach w sposób 
wychodzący naprzeciw ich potrzebom biznesowym.
Te rozwiązania dla budynków pomagają klientom w 
zapewnianiu większej wydajności obiektów, poprawianiu 
komfortu korzystających z nich osób oraz dbaniu o ich 
bezpieczeństwo.
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W SERCU PROCESÓW 
DOSKONALENIA I INNOWACJIINNOWACJE 

W ramach segmentu komercyjnych rozwiązań HVAC firma Carrier posiada w Europie 
trzy zakłady przemysłowe.  Produkcja odbywa się w trzech fabrykach – dwóch 
znajdujących się w południowo-wschodniej części Francji oraz jednej na południu 
Hiszpanii. Obiekty są zlokalizowane tuż obok dedykowanych ośrodków badań i rozwoju 
(zwanych ośrodkami doskonałości), aby w jak największym stopniu wykorzystać 
synergię pomiędzy zespołami produkcyjnymi i badawczo-rozwojowymi. 

Carrier może się poszczycić bogatą historią innowacji. 
Nasz zespół inżynierów jest skupiony na kluczowych kwestiach zgodnych 
ze strategią wzrostu firmy Carrier: zrównoważonym rozwoju, usługach i 
rozwiązaniach cyfrowych. 
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DOSKONAŁOŚĆ 
PRZEMYSŁOWA ZAKŁADU 
Zakład w Montluel jest jedną z 
najnowocześniejszych na świecie fabryk 
produkujących urządzenia klimatyzacyjne. 
Specjalizuje się w wytwarzaniu pomp 
ciepła oraz agregatów wody lodowej 
i mieści linie produkcyjne agregatów 
chłodzonych wodą, powietrzem, a także 
agregatów ze sprężarkami odśrodkowymi.

DOBRZE WIEDZIEĆ 
Fabryka w Montluel powstała w 1962 
roku i posiadała wówczas tylko jedną 
linię produkcyjną oraz mały zespół 
pracowników.  Od tamtej pory fabryka 
została ogromnie rozbudowana, stając się 
jednym z największych zakładów produkcji 
agregatów wody lodowej w Europie. 

PIERWSZA FABRYKA CYFROWA W FIRMIE CARRIER

Zakład HVAC w Montluel jest pierwszą fabryką 
cyfrową w firmie Carrier.

W celu zwiększenia ogólnej produktywności, wydajności i jakości 
wdrożyliśmy nowy system zarządzania produkcją (MOM). 
Cyfrowy system łączy całą fabrykę za pomocą łatwej w użytkowaniu 
aplikacji, która monitoruje zlecenia na każdym etapie – od chwili złożenia 
do dostarczenia klientowi – oraz daje precyzyjniejszy wgląd w postęp 
realizacji. 

Możemy teraz przekazywać klientom uaktualnienia stanu zamówienia 
w czasie rzeczywistym oraz prowadzić proaktywne rozmowy w razie 
konieczności wprowadzenia zmian, co w zamierzeniu da nam możliwość 
sprostania wymaganiom klienta w zakresie terminu dostawy i jakości lub 
nawet ich przewyższenia.

FABRYKA W MONTLUEL:  
bezkonkurencyjna wśród fabryk produkujących 
pompy ciepła i agregaty wody lodowej

Lokalizacja: Montluel, południowy wschód Francji
Całkowita powierzchnia: 32 000 m²
Zdolność produkcyjna: 12 000 sztuk rocznie

CYFRYZACJA 
PROCESÓW PRODUKCJI
Biorąc pod uwagę coraz większe 
poleganie na technologiach, nie ma nic 
dziwnego w tym, że również procesy 
produkcji ulegają cyfryzacji. 

Cyfryzacja produkcji stanowi nową fazę 
rewolucji przemysłowej skupioną na 
wzajemnej łączności, automatyzacji, 
procesach uczenia maszynowego 
oraz dostępie do danych w czasie 
rzeczywistym.
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Usługi BluEdge Digital
Ten zespół odpowiada za wykorzystujące sztuczną 
inteligencję rozwiązania w zakresie zdalnego monitorowania, 
do których podłączono już ponad 3000 urządzeń. Nasi 
inżynierowie skupiają się na rozwijaniu i oferowaniu wsparcia 
technicznego w zakresie usług inteligentnych, tzn. rozwiązań 
BluEdge Digital w naszej europejskiej sieci dystrybucji. 
Ta nowa oferta usług cyfrowych, dodawana do istniejących 
umów serwisowych BluEdge, łączy urządzenia klientów z 
działającą w chmurze platformą IoT firmy Carrier, zapewniając 
użytkownikom zaawansowane możliwości analityczne i wgląd 
w działanie urządzeń. Umożliwia to wizualizację, doradztwo i 
optymalizację stanu urządzeń oraz cyklu eksploatacji.

Układ sterowania i-Vu® dla pomieszczeń 
technicznych
Na rzecz firmy Carrier w Europie zespół wspiera segment 
układów sterowania i-Vu stosowanych w pomieszczeniach 
technicznych. Świadczymy wsparcie techniczne na etapie 
projektowania i prac inżynierskich dotyczących układu 
sterowania w pomieszczeniu technicznym oraz rozwijamy i 
promujemy ofertę nowych elementów sterujących wśród 
klientów firmy Carrier. W ramach poszczególnych projektów 
wspieramy również projektowanie pomieszczenia 
technicznego z magazynem energii cieplnej (TES).
Zespół posiada unikalny w branży know-how oraz dogłębną 
wiedzę w zakresie chłodzenia/ogrzewania i automatyki. 

Centrum szkoleniowe
Centrum doskonałości w Vence pełni również rolę ośrodka 
szkoleniowego firmy Carrier w Europie. Szkolimy 
serwisantów w zakresie rozwiązań cyfrowych i 
sterowniczych, by rozwijać ich umiejętności i specjalistyczną 
wiedzę. W szkoleniu można wziąć udział zdalnie w formie 
webinarium lub stacjonarnie na specjalnie zaprojektowanych 
platformach szkoleniowych.

Współpraca w zakresie badań i rozwoju
Centrum doskonałości w Vence ściśle współpracuje z 
wiodącym europejskim Parkiem Naukowym, mieszczącym 
się w Sophii Antipolis w południowej Francji. Nasz zespół brał 
udział w kilku europejskich projektach z zakresu badań i 
rozwoju innowacji.

+ 3 000 
połączonych urządzeń

+ 500 
Systemów sterowania  

do pomieszczeń technicznych  
(i-Vu i PlantCTRL™)

CERTYFIKATY

CENTRUM DOSKONAŁOŚCI W MONTLUEL: 
specjalistyczna wiedza w zakresie pomp ciepła 
i agregatów wody lodowej 

CENTRUM DOSKONAŁOŚCI W VENCE:  
systemy sterowania oraz usługi BluEdge Digital

W europejskim ośrodku badawczo-rozwojowym oraz laboratorium w Montluel we 
Francji można zaprojektować, dobrać i zakwalifikować najlepsze technologie, które 
spełnią wymogi stawiane przez rynek oraz mające wejść w życie regulacje prawne. 

Mocną stroną placówki w Vence, miejscowości na południowym 
wschodzie Francji, jest specjalistyczna wiedza inżynierska w zakresie 
sterowania, automatyki i rozwiązań cyfrowych, takich jak IOT i 
powiązanych usług, a także dogłębna znajomość zastosowań HVAC.

Obiekt wybudowano w 1985 roku i zajmuje on powierzchnię 7500 m2 – można w nim przeprowadzać symulacje szerokiego 
spektrum warunków roboczych, w których działają pompy ciepła i agregaty wody lodowej. Centrum doskonałości w Montluel 
jest jednym z najbardziej zaawansowanych i rygorystycznych ośrodków testowych na świecie, dzięki czemu osiągane są tu 
jedynie najwyższe standardy jakości i niezawodności.

System zarządzania jakością ISO 9001:2015 Zatwierdzenie Lloyd’s Register Quality Assurance
PED 2014/68/UE Zatwierdzenie Bureau Veritas

System zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015 Zatwierdzenie Lloyd’s Register Quality Assurance
System jakościowy testowany 
dla poszczególnych przypadków

Zastosowanie w 
żegludze morskiej

Zatwierdzenie Lloyd's Register, Det Norske Veritas (DNV)  
i Germanisher Lloyd's (GL).

Wydajność urządzeń chłodzonych  
powietrzem i wodą

AHRI Zatwierdzona przez AHRI, amerykańska etykieta referencyjna 
dotycząca charakterystyki energetycznej urządzeń 
klimatyzacyjnych i chłodniczych

EUROVENT Zatwierdzona certyfikatem Eurovent, europejska etykieta 
referencyjna dotycząca charakterystyki energetycznej 
urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych

Modelowanie, analizy, symulacje i obliczenia (Modeling, 
Analysis, Simulation & Computation - MASC)
Możliwości wykorzystywanej w tym ośrodku platformy symulacji numerycznej 
obejmują definiowanie poszczególnych składników projektu za pomocą modeli 
(Model-Based Definition - MBD), zastosowanie obliczeniowej mechaniki płynów 
(Computational Fluid Dynamic - CFD), analizę elementów skończonych (Finite 
Element Analysis - FEA) oraz projektowanie trójwymiarowe (3-D).
Dostosowanie do potrzeb klienta
Centrum posiada dedykowany zespół dostosowujący ofertę do indywidualnych 
potrzeb, specjalizujący się w rozwiązaniach szytych na miarę, by w dziedzinie pomp 
ciepła oraz agregatów wody lodowej sprostać wymogom każdego klienta. Te działania 
obejmują takie dziedziny, jak badania sejsmiczne, energia jądrowa, żegluga morska 
lub instalacje pozalądowe.
Prototypy i testy
Przeprowadza on modyfikacje prototypowe, testy na potrzeby wewnętrznych 
projektów rozwojowych oraz testy wydajności produktów na potrzeby odbioru przez 
klientów w dowolnych warunkach wymaganych przez zastosowanie. 
15 pomieszczeń testowych
• Testy termiczne, wydajnościowe, wytrzymałościowe i akustyczne
• Chłodzone wodą i powietrzem agregaty wody lodowej oraz klimakonwektory
•  Kontrola warunków otoczenia w zakresie temperatury od -20°C do +55°C oraz 

wilgotności od 5% do 95%
• 1 200 czujników pomiarowych
• 3 600 kW maksymalnej mocy testowej w przypadku jednostek chłodzonych wodą
• 1 800 kW maksymalnej mocy testowej w przypadku jednostek chłodzonych powietrzem
• 6 MW całkowitej mocy testowej 
• Możliwość osiągnięcia i utrzymania stabilnych warunków
• Wysokoprecyzyjna metoda pomiarów akustycznych
• Badania specjalistyczne na zamówienie
Testy zdalne
Centrum umożliwia klientom branie udziału w testach z dowolnego miejsca na świecie. 
Łączymy się z klientami zdalnie, tworząc środowisko, w którym mają oni wrażenie 
faktycznego przebywania z nami w laboratorium.



DOSKONAŁOŚĆ  
PRZEMYSŁOWA ZAKŁADU 

W Culoz urządzenia klimatyzacyjne 
produkujemy już od ponad 80 lat. 
Fabryka w Culoz specjalizuje się 
w segmencie uzdatniania powietrza 
i posiada w ofercie szeroką gamę 
produktów, począwszy od central 
wentylacyjnych aż po końcowe 
klimakonwektory wentylatorowe, lecz 
również suche chłodnice, urządzenia 
klimatyzacji precyzyjnej oraz 
nagrzewnice powietrza.

FABRYKA W CULOZ:  
światowej klasy fabryki produkcji urządzeń do 
uzdatniania powietrza 

Lokalizacja: Culoz, południowy wschód Francji
Całkowita powierzchnia: 57 000 m²
Zdolność produkcyjna: 100 000 sztuk rocznie
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CERTYFIKATY

CENTRUM DOSKONAŁOŚCI W CULOZ: 
specjalistyczna wiedza w zakresie uzdatniania 
powietrza 

Centrum badawczo-rozwojowe oraz laboratorium w Culoz są w pełni ukierunkowane 
na rozwiązania do uzdatniania powietrza. Strategie inwestycyjne, jakie w ostatnich 
latach wdrożyła firma Carrier sprawiły, że obiekt w Culoz jest uważany za jeden z 
najlepszych ośrodków badawczo-rozwojowych w sektorze.

W ośrodku o powierzchni 4000 m² wykonywane są wszelkiego rodzaju testy odbioru dowolnych produktów (centrale 
wentylacyjne, suche chłodnice, końcowe klimakonwektory wentylatorowe itd.) i można tu nawet dokładnie odtworzyć 
pomieszczenia biurowe klienta, by określić rzeczywisty poziom komfortu i w razie potrzeby dokonać jego optymalizacji.

Jakość środowiska wewnętrznego budynku
• Platformy akustyczne
• Platforma do testowania poziomu komfortu (Testy urządzeń i 

nawiewników zgodnie z normami EN ISO 7730 i EN 15726)
• Platforma jakości powietrza w budynku

Suche chłodnice 
• Wydajność cieplna do 2000 kW
• Akustyka i chłodzenie adiabatyczne
• Możliwość testowania wody dostarczanej do wodnych wymienników 

ciepła

Centrale wentylacyjne
• Testy obudowy (Model Box) zgodnie z normą EN 1886
• Testy przepływu powietrza (norma ISO 5801) do 35 000 m3/h oraz 

1000 Pa
• Zatwierdzanie oprogramowania sterującego
• Testy natężenia dźwięku (norma ISO 9614-1)
•  Testy wydajności cieplnej (normy NF EN 1397, EN 14511)   

do 200 kW / 56 000 m3/h 

Końcowe klimakonwektory wentylatorowe 
• Testy natężenia dźwięku (norma ISO 9614-1)
• Testy termiczne (norma NF EN 1397) w temp. od -5°C do +50° / do 20 kW
• Testy przepływu powietrza (norma NF EN 5801)

Testy niezawodności
• Badania odporności na korozję 24/7 
• Próby statyczne, cykliczne lub badania na rozrywanie pod ciśnieniem 

hydraulicznym do 250 bar
• Testy drgań o maksymalnej sile 2000 N
• Testy wytrzymałości klimakonwektorów wentylatorowych 

System odzyskiwania ciepła oraz platforma 
testowa dla wymienników
• Badanie wydajności odzysku ciepła i pojemności cieplnej
• Przepływ powietrza do 30 000 m3/h – spadek ciśnienia
• Wydajność cieplna do 300 kW

Symulacje cyfrowe 
• Obliczeniowa mechanika płynów (CFD) 
• Symulacja komfortu wewnątrz budynku

System zarządzania jakością ISO 9001:2015 Zatwierdzenie Lloyd’s Register Quality Assurance
2014/68/WE Certyfikat Apave & Bureau Veritas
DAP 08.D/ DAP 13.C Certyfikat Efectis
NF 414 rev.9 Certyfikat Certita

System zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015 Zatwierdzenie Lloyd’s Register Quality Assurance
System zarządzania bezpieczeństwem ISO 45001:2018 Zatwierdzenie Lloyd’s Register Quality Assurance



System zarządzania jakością ISO 9001:2015 Zatwierdzenie IQNET i AENOR

System zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015 Zatwierdzenie Lloyd’s Register Quality Assurance

System zarządzania bezpieczeństwem 
i higieną pracy

ISO 45001:2018 Zatwierdzenie Lloyd’s Register Quality Assurance

Parametry działania EUROVENT Zatwierdzona certyfikatem Eurovent, europejska 
etykieta referencyjna dotycząca charakterystyki 
energetycznej urządzeń klimatyzacyjnych i 
chłodniczych

Dyrektywa w sprawie urządzeń 
ciśnieniowych

PED 2014/68/EU-Moduł H Zatwierdzenie Bureau Veritas

FABRYKA W MONTILLI: specjalistyczna wiedza 
w zakresie central dachowych typu rooftop oraz 
pomp ciepła do zastosowań komercyjnych 

Lokalizacja: Montilla, południe Hiszpanii
Całkowita powierzchnia: 40 000 m²
Zdolność produkcyjna: 120 000 sztuk rocznie

CERTYFIKATY

CENTRUM DOSKONAŁOŚCI W MONTILLI:  
centrale dachowe typu rooftop oraz pompy ciepła 
do zastosowań komercyjnych 

Nasze zespoły w Montilli w południowej Hiszpanii posiadają dogłębną wiedzę 
specjalistyczną w dziedzinie central dachowych typu rooftop, urządzeń 
kompaktowych oraz osuszaczy powietrza. Centrum posiada wyspecjalizowane 
laboratoria oraz jedno z największych w Europie laboratoriów urządzeń do 
wstępnego uzdatniania powietrza w samolotach.

Modelowanie, analizy, symulacje i obliczenia 
(Modeling, Analysis, Simulation & Computation 
- MASC)
Centrum doskonałości w Montilli oferuje możliwości cyfrowej 
symulacji w zakresie definiowania poszczególnych składników 
projektu za pomocą modeli (Model-Based Definition - MBD), 
zastosowania obliczeniowej mechaniki płynów (Computational 
Fluid Dynamic - CFD) oraz projektowania trójwymiarowego (3-D).

Dostosowanie do potrzeb klienta
Zespół inżynierów jest specjalnie dedykowany projektom 
dostosowywania rozwiązań do potrzeb klienta. Ośrodek może 
również przeprowadzać pozyskiwanie danych technicznych na 
potrzeby dokumentacji oraz prowadzić zdalne monitorowanie 
testów na potrzeby specjalnych zastosowań w miejscu instalacji.

Prototypy i testy
W centrum wykonywane są prototypy i testy na potrzeby naszego 
zespołu rozwojowego. A ponadto wykonuje próby termiczne, 
akustyczne i testy pod kątem drgań (2 pomieszczenia badawcze) 
oraz badania kontrolne otoczenia w temperaturach od -15°C do 
+55°C, jak również specjalne testy stosowanych w lotnictwie 
systemów wstępnego schłodzenia powietrza oraz urządzeń 
używanych do osuszania basenów.

ZAKŁAD 
Dzięki szerokiej i zróżnicowanej 
ofercie produktów, zakład w Montilli 
jest jednym z najnowocześniejszych 
na świecie zakładów firmy Carrier. 
Rozległa gama produktów obejmuje 
centrale dachowe typu rooftop, centrale 
wentylacyjne, klimakonwektory, 
urządzenia kompaktowe oraz małe 
agregaty wody lodowej. Mieści się tu 12 
linii montażowych oraz 7 stref montażu 
częściowego.

DOBRZE WIEDZIEĆ 
Zakład w Montilli działa od ponad 30 lat 
i jest największą fabryką z branży HVAC 
w Hiszpanii. 
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KLIMATYZACJA
Agregaty wody lodowej chłodzone 
powietrzem
Absorpcyjne agregaty wody lodowej
Suche chłodnice wentylatorowe
Wymienniki ciepła
Magazyn energii cieplnej

UZDATNIANIE POWIETRZA
Centrale wentylacyjne
Kompaktowe centrale dachowe
Urządzenia kompaktowe
Klimatyzacja precyzyjna
Nagrzewnice powietrza
Klimakonwektory
Hybrydowe belki chłodzące

OGRZEWANIE
Pompy ciepła powietrze-woda HT*
Pompy ciepła woda-woda HT* 

*wysokotemperaturowe 

STEROWANIE
Usługi cyfrowe 
Układy sterowania do pomieszczeń 
technicznych
Układy sterowania klimakonwektorami
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Każdy klient ma specyficzne potrzeby i wymogi, które należy brać pod uwagę. 
Dzięki naszej ugruntowanej i wszechstronnej wiedzy o rynkach, możemy zaoferować 
najlepsze i najbardziej odpowiednie produkty, usługi i rozwiązania, które mogą być 
skutecznie i efektywnie wykorzystywane w różnych segmentach.

Maksymalny czas gotowości i pełna skalowalność dla centrów danych, wysoce kontrolowane warunki otoczenia dla szpitali,  
optymalna jakość powietrza wewnętrznego dla domów mieszkalnych, kontrola kosztu energii dla obiektów przemysłowych itd. 
Oferujemy rozwiązania dostosowane do różnorodnych rynków, aby spełnić konkretne oczekiwania naszych klientów.

Dzięki najnowocześniejszym technologiom możemy wytwarzać wysokiej jakości 
produkty i rozwiązania o parametrach technicznych i unikalnych właściwościach, 
które spełniają wysokie standardy naszych klientów. Produkty Carrier i CIAT 
wyróżniają się wysoką jakością, niezawodnością, innowacyjnymi cechami i wysoką 
wartością dodaną. 

SEGMENTY RYNKOWE 
SYSTEMY HVAC: ASORTYMENT 
PRODUKTÓW 

MIESZKALNICTWO ZBIOROWE BRANŻA MORSKA

KINA HANDEL DETALICZNY DZIEDZICTWO KULTUROWE

BUDYNKI BIUROWE

PRZEMYSŁ

OGRZEWANIE MIEJSKIE

HOTELARSTWO

CENTRA DANYCH

OPIEKA ZDROWOTNA

LOGISTYKA

OGRZEWANIE  
I KLIMATYZACJA
Pompy ciepła powietrze-woda
Pompy ciepła woda-woda



BLUEDGE, INDYWIDUALNA OFERTA 
SERWISOWA CENTRUM CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Ponieważ jesteśmy kluczowym europejskim podmiotem na rynku 
układów HVAC, naszym celem jest dostarczanie wysokiej jakości 
usług przez cały okres użytkowania instalacji. 

Począwszy od wstępnej analizy projektu po monitorowanie urządzeń, nasze wyspecjalizowane 
zespoły nieustannie dbają o szczególne potrzeby każdego klienta, oferując pełną gamę 
rozwiązań oraz odpowiednio dostosowane, spersonalizowane podejście. Platforma serwisowa 
BlueEdge to najlepszy w swojej klasie pakiet usług i oferty dla rynku wtórnego. 

Dzięki wyspecjalizowanym zespołom ds. części zamiennych i zakładom 
produkcyjnym rozmieszczonym na terenie całej Europy, Carrier może zrealizować 
każdego dnia 250 zamówień i dostarczyć tygodniowo ponad 1600 przesyłek w 
dowolne miejsce na świecie. 

Dzięki zapasowi ponad 12 000 części, zapewniamy wyjątkowo kompleksową ofertę, która obejmuje sprężarki, części 
uniwersalne i fabryczne. Nasza siła nabywcza zapewnia optymalne ceny i czasy realizacji. 
Dzięki doświadczeniu w produkcji możemy zapewnić doradztwo w zakresie najlepszego rozwiązania serwisowego, 
aby spełniać konkretne potrzeby naszych klientów.

Wyspecjalizowany sklep internetowy ułatwiający wybór części:  
www.store-eu.carrier.com 

12 000 
pozycji w magazynie

1 600 
przesyłek tygodniowo

250 
zamówień dziennie

PRZEKAZANIE DO 
EKSPLOATACJI

Uruchomienie w miejscu 
instalacji

WYNAJEM
Jako program

ubezpieczeniowy

NAPRAWY
Doraźne naprawy awaryjne,  

części bezpośrednio od 
producenta

BLUEDGE DIGITAL
Diagnostyka, 

analiza danych

KONSERWACJA
Regularna konserwacja  

instalacji

MODERNIZACJA
Kompleksowa wymiana i 

modernizacja urządzeń po 
zakończeniu cyklu ich użytkowania

DORADZTWO
Fachowa wiedza w zakresie 
oceny lokalizacji i zagadnień 

związanych z przepisami
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WIĘCEJ  
O WYNAJMIE
Schładzanie cieczy, 
klimatyzacja, ogrzewanie 
i dostarczanie ciepłej wody 
użytkowej to kluczowe kwestie 
dla firm w każdym miejscu. 

Jeśli system HVAC zawodzi, 
twoja działalność jest 
zagrożona. 

Usługa wynajmu Carrier 
dostarcza całodobowo 
natychmiastowe rozwiązania 
w zakresie wynajmu 
urządzeń HVAC, aby pomóc 
w utrzymaniu i optymalizacji 
działania Twojej firmy oraz 
zaoszczędzić Ci stresu 
związanego z nieplanowanym 
przestojem.



DEDYKOWANE ROZWIĄZANIA WYCHODZĄCE 
NAPRZECIW POTRZEBOM KLIENTÓW 

W firmie Carrier innowacyjne technologie w zakresie ogrzewania i klimatyzacji, jak 
również wiedza fachowa na światowym poziomie, sprawiają, że staliśmy się zaufanym 
partnerem dla wielu firm i organizacji, które chcą zapewnić optymalne warunki w 
pomieszczeniach swoich budynków i instalacji przemysłowych, a ich użytkownikom 
jak najwyższy komfort. 

Wyjątkowy komfort wewnątrz pomieszczeń  
w hotelu Radisson Blu na londyńskim lotnisku 
Stansted 

Nasz klient wybrał ofertę spółki CIAT UK, by wymienić istniejące 
klimakonwektory na całkowicie nowe urządzenia CIAT, zaprojektowane 
i wyprodukowane zgodnie z najnowszymi standardami producenta – 
zapewniając tym samym komfortowe warunki gościom oraz ograniczając 
koszty zużycia energii.
Firma CIAT może pochwalić się szerokim doświadczeniem w sektorze 
hotelarskim i może zaoferować klientom z tej branży kompleksowe 
rozwiązania.

Innowacyjne rozwiązanie klimatyzacyjne opracowane przez firmę Carrier, 
by zapewnić optymalny poziom komfortu w zabytkowych Stanzach Rafaela 
w Watykanie 

Dopisując nowy rozdział do długiej historii ochrony i zabezpieczania przez firmę Carrier dzieł sztuki w 
Kaplicy Sykstyńskiej, nasi inżynierowie opracowali i zainstalowali niestandardowe rozwiązanie dopasowane 
do warunków panujących w Stanzach Rafaela w Muzeum Watykańskim. Rozwiązanie to zapewnia funkcję 
ogrzewania i chłodzenia, przy czym urządzenia zajmują jedną czwartą tradycyjnej powierzchni i nie powodują 
konieczności modyfikowania zabytkowej infrastruktury.
Firma Carrier może poszczycić się długą tradycją pomagania w ochronie najbardziej rozpoznawalnych 
zabytków, miejsc historycznych i delikatnych eksponatów na całym świecie. Projekt realizowany w Stanzach 
Rafaela jest tylko jednym z przykładów sposobu, w jaki fachowa wiedza i innowacje pomagają w zachowaniu 
dziedzictwa historycznego, jednocześnie poprawiając komfort zwiedzających. 

Poznaj historię tego 
niezwykłego projektu na 
portalu YouTube
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www.carrier.com.pl
Carrier HVAC w Europie - Polski - Maj 2022 - ©2022 Carrier. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie znaki towarowe i znaki 
usługowe wymienione w niniejszym dokumencie są własnością ich odpowiednich właścicieli. Carrier zastrzega sobie prawo 
do zmiany informacji i specyfikacji zawartych w tym dokumencie w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. 
Materiały i informacje wymienione w tej broszurze są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych i nie mogą być 
wykorzystywane do udzielania porad prawnych lub innych profesjonalnych wskazówek.


