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O FIRMIE

Centrum Klima S.A. jest wiodącym na rynku polskim oraz 
liczącym się w Europie producentem i dystrybutorem syste-
mów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

•  Firma rozpoczęła swoją działalność w 1995 roku.
•  Produkty oferowane przez Centrum Klima S.A. wykorzysty-

wane są w szczególności w budownictwie mieszkaniowym, 
komercyjnym oraz w obiektach użyteczności publicznej.

•  Spółka działa w dynamicznie rozwijającej się branży HVAC 
– (ang. heating, ventilation, air conditioning), która jest 
częścią sektora budowlanego.

•  Firma dysponuje szerokim zapleczem produkcyjno-han-
dlowym. Magazyn główny, hala produkcyjna oraz sie-
dziba fi rmy zlokalizowane są w Wieruchowie. Natomiast 
w Warszawie mieści się dodatkowy punkt sprzedaży 
i obsługi klienta wraz z magazynem.

•  Spółka posiada nowoczesny park maszynowy, w którego 
skład wchodzą maszyny czołowych producentów, takich 
jak: Spiro Int. S.A. (Szwajcaria), Wammes Machinery 
(Niemcy), Tormec (Szwajcaria), Drossbach (Niemcy), Cidan 
(Dania), Omera (Włochy), E-Ventures (Austria).

•  Od 6 stycznia 2009 roku akcje Centrum Klima S.A. noto-
wane są na rynku głównym GPW w Warszawie. Spółka 
jest jedyną fi rmą z branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej 
notowaną na Warszawskiej Giełdzie oraz jednym z nie-
licznych przedstawicieli tego segmentu posiadających 
status spółki publicznej spośród fi rm europejskich.

•  W II kwartale 2012 roku planowane jest rozpoczęcie ko-
lejnej inwestycji, budynku produkcyjno-magazynowego 
o powierzchni ponad 7000 m2.  Stanie obok obecnej 
siedziby fi rmy w Wieruchowie.

ABOUT CENTRUM KLIMA

In the HVAC systems production and distribution industry, 

Centrum Klima S.A. is a leader on the Polish market and an 

important player in Europe.

•  Company was established in 1995.

•  Products used mainly in housing, commercial and public 

facilities construction.

•  Active in the fast-growing HVAC industry, part of construc-

tion sector.

•  Extensive production and commercial facilities: main ware-

house, production hall and main offi  ce in Wieruchow; 

additional customer service and sales point with ware-

house in Warsaw.

•  Modern production equipment, including machines 

from leading suppliers, such as Spiro Int. (Switzer-

land), Wammes Machinery (Germany), Tormec (Switzer-

land), Drossbach (Germany), Cidan (Denmark), Omera 

(Italy), E-Ventures (Austria).

•  Company shares floated on the main floor of the Warsaw 

Stock Exchange on January 6, 2009. The only HVAC com-

pany at the WSE, one of very few public noted companies 

from this industry in Europe.

•  The launch of another investment is planned for the 

second quarter of 2012. Production and storage building 

with the surface of over 7000 m2 will be settled next to 

the company’s current main office in Wieruchów.



BUSINESS

Centrum Klima is the leader on the Polish market as well as 

a signifi cant manufacturer and distributor of HVAC compo-

nents in Europe. Main products include circular ducts and 

fi ttings, silencers, fl exible ducts and other equipment used 

in HVAC systems.

Nearly 31% of Centrum Klima income comes from sales of 

own products and other 69% is generated from distribu-

tion of HVAC components of other manufacturers, mainly 

from Europe and Asia. Due to its established position In the 

industry, the company has been granted exclusive rights to 

sell GLV fl exible ducts, Vental System air handling units and 

air conditioners Mistral. 

•  Austria / Austria, 
•  Belgia / Belgium, 
•  Chorwacja / Croatia, 
•  Czechy / Czech Republic, 
•  Dania / Denmark, 
•  Hiszpania/Spain

•  Holandia / Netherlands, 
•  Norwegia / Norway, 
•  Włochy / Italy, 
•  Irlandia / Ireland,
•  Niemcy / Germany, 
•  Portugalia / Portugal, 

•  Finlandia / Finland,
• Litwa /  Lithuania, 
•  Francja / France, 
•  Słowenia / Slovenia, 
•  Wielka Brytania / UK, 
•  Słowacja / Slovakia, 

•  Szwajcaria / Switzerland,

•  Szwecja/Sweden

•  Turcja / Turkey.

•  Izraela / Israel, 

Centrum Klima S.A. kieruje ponad 34% swojej sprzedaży 
do odbiorców zagranicznych. Asortyment oferowany przez 
spółkę dostępny jest, poza rynkiem polskim, w ponad 40 
krajach między innymi takich jak: 

DZIAŁALNOŚĆ

Centrum Klima jest liderem na rynku polskim i znaczącym 
w Europie producentem i dystrybutorem elementów instalacji 
wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Działalność produkcyjna spół-
ki koncentruje się na wytwarzaniu na dużą skalę okrągłych 
kanałów i kształtek wentylacyjnych, tłumików akustycznych, 
przewodów elastycznych oraz dodatkowego osprzętu stoso-
wanego w instalacjach wentylacyjno-klimatyzacyjnych. 
Centrum Klima generuje ok. 31% przychodów ze sprzedaży 
produktów własnych, natomiast pozostałą część stanowi 
dystrybucja elementów systemów wentylacyjno-klimatyzacyj-
nych innych producentów, głównie z Europy oraz Azji. Dzięki 
stabilnej pozycji w branży, spółka uzyskała wyłączność na 
sprzedaż elastycznych przewodów wentylacyjnych fi rmy GLV, 
jest także wyłącznym dystrybutorem central wentylacyjnych 
brytyjskiej fi rmy Vent-Axia na terenie Polski. Ponadto, Cen-
trum Klima ma w ofercie centrale wentylacyjne marki własnej 
Vental System oraz klimatyzatory Mistral. 

Centrum Klima S.A. pozycję w branży zawdzięcza szerokiej 
ofercie, skierowanej do ponad 2 000 odbiorców z całej Polski, 
którymi są głównie:

Centrum Klima S.A. based its market position on a broad 

product range targeting more than 2.000 Polish customers:

60% –   installation companies of SNE sector

25% –  specialist wholesalers 

15% –   large connstruction companies 

and developers

60% –  małe i średnie fi rmy wykonawcze

25% –  hurtownie branżowe 

15% –   większe fi rmy wykonawcze 
i deweloperzy

More than 34% of Centrum Klima sales are exports. 

Products of the company are available in over 40 coun-

tries, including: 

Ponadto fi rma współpracuje z klientami z: Business relations are maintained with customers in:

• Mołdawii / Moldavia, • Macedonii / Macedonia, • Maroko / Marocco, •  Ukrainy / Ukraine. 
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DEVELOPMENT STRATEGY

Centrum Klima strategy is to strengthen the position of 

a leading Polish distributor and an important European manu-

facturer of HVAC systems. The company also intends to dynami-

cally improve its fi nancial performance by means of off ering 

top-quality products at a reasonable price.

Main points of Centrum Klima strategy are:

•  Increased exports – gradual growth of export sales share. 

In 2011 exports represented more than 34% of total sales 

and that is 37,9% more than in 2010. Main export markets 

are countries of the EU. Exports are to increase to approxi-

mately 45% of total sales in 2012;

•  Growth of production – due to constantly growing domestic 

and foreign demand for Centrum Klima products, produc-

tion capacity is expanded to increase the current share of 

own product sales of 31% to 40% by 2012;

•  Expanded distribution operations – an addition supplement-

ing own product range; 

•  Active sales and marketing policy – Centrum Klima plans 

activities aiming at improving company image in Poland 

and abroad, and intends to adjust its off er to demands of 

the market, based on constant analysis of market situation; 

Sales to large customers are expected to grow and new 

sales markets will be added;

•  Logistics optimization – improved effi  ciency of the manufac-

turer – distributor – customer delivery chain, and increasing 

margins on sales of own and distributed goods. 

STRATEGIA ROZWOJU

Strategia rozwoju Centrum Klima S.A. zmierza do wzmocnie-
nia statusu wiodącego na rynku polskim oraz liczącego się 
w Europie producenta i dystrybutora systemów wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych. Ponadto spółka dąży do dynamicznego 
wzrostu wyników fi nansowych, dzięki oferowaniu produktów 
najwyższej jakości po konkurencyjnej cenie.

Strategia Centrum Klima S.A. zakłada:
•  Rozwój działalności eksportowej – spółka systematycznie 

zwiększa udział eksportu w sprzedaży ogółem. W 2011 r. 
sprzedaż zagraniczna wzrosła do ponad 34% przychodów, 
czyli o 37,9% w porównaniu do roku poprzedniego. Firma 
eksportuje swoje produkty głównie do krajów Unii Euro-
pejskiej. Strategia Centrum Klima zakłada wzrost udziału 
sprzedaży zagranicznej do poziomu około 45% przychodów 
w 2012 roku;

•  Rozwój działalności produkcyjnej – w związku ze stale 
rosnącym zainteresowaniem odbiorców krajowych i za-
granicznych asortymentem oferowanym przez Centrum 
Klima rozbudowywane są moce produkcyjne spółki tak, 
aby udział produkcji własnej w strukturze przychodów 
ogółem wzrósł z obecnych 31% do 40% w 2012 roku;

•  Wzrost skali działalności dystrybucyjnej – jako element 
oferty komplementarny do cieszących się bardzo dużym 
zainteresowaniem produktów własnych Centrum Klima; 

•  Aktywną politykę marketingową i sprzedaży – Cen-
trum Klima podejmuje działania zmierzające do budo-
wy wizerunku spółki w Polsce i na rynkach zagranicz-
nych oraz – w oparciu o prowadzone analizy branży 
i konkurencji – konsekwentnie dostosowywać swoją ofertę 
do wymagań odbiorców. Firma zakłada także zwiększanie 
udziału dużych odbiorców w strukturze sprzedaży oraz 
konsekwentne poszerzanie rynków zbytu;

•  Optymalizację procesu dostaw towarów oraz mate-
riałów – usprawnienie i zwiększenie efektywności 
w zakresie łańcucha: producent – dystrybutor – klient 
oraz maksymalizowanie możliwości absorbowania marży 
zarówno w przypadku dystrybucji towarów dostawców 
zewnętrznych, jak i sprzedaży produktów własnych. 



NEW INVESTMENT

In 2012 Centrum Klima S.A. is planning a major expansion 

of its production and warehouse complex. Another modern 

production hall will be constructed alongside the existing 

most innovative in Europe facility. Existing building consist of 

production hall with the fl oor area of 3429m2 and warehouse 

of the fl oor area of 5000m2. Centrum Klima has already pur-

chased the relevant plot and Centrum Klima complex after the 

investment will cover 34956m2. New object will consist of: 

•  the building will consist of the production hall with the fl oor 

area of 3,000 m2, a new hall will have the latest automated 

production line in the European Union, 

•  additional warehouse will have the fl oor area of 3,700 m2 

which will translate into 7 thousand pallet spaces, 

•  new offi  ce building with the fl oor area of 650 m2.

The investment will seriously improve the production and 

warehouse capacity of the company. Thanks to the unique 

production line, Centrum Klima S.A. wil be able to introduce 

new products. Thus, the company will enter the exclusive 

group of three technological leaders on the world market. The 

company will also expand its warehouse area and increase 

its employment. 

NOWA INWESTYCJA

W roku 2012 Centrum Klima S.A. planuje rozpoczęcie rozbudowy 
kompleksu produkcyjno-magazyno-biurowego w Wieruchowie. 
Obok już istniejącego nowoczesnego zakładu, składającego 
się z hali produkcyjnej o powierzchni 3429m2 oraz magazynu 
wysokiego składowania o powierzchni 5000m2, powstanie 
kolejna hala produkcyjna z m.in. unikatową w Unii Europej-
skiej, w pełni zautomatyzowaną linią produkcyjną. Centrum 
Klima dokonała już zakupu działki pod inwestycję. Dzięki tej 
inwestycji łączna powierzchnia kompleksu Centrum Klima 
osiągnie 34956m2. Nowy obiekt będzie składał się z:
•  hali produkcyjnej o powierzchni 3000 m2, nowa hala będzie 

posiadać najnowocześniejszą w Unii Europejskiej zautoma-
tyzowaną linię produkcyjną, 

•  dodatkowej hali magazynowej o powierzchni 3700m2 ( 7 tys. 
miejsc paletowych), 

•  nowego budynku biurowego o powierzchni 650m2.

Inwestycja znacząco zwiększy możliwości produkcyjne i maga-
zynowe fi rmy. Wyjątkowa linia produkcyjna umożliwi Centrum 
Klima wprowadzenie na rynek wysokomarżowego produktu, 
dzięki temu spółka znajdzie się w ekskluzywnym gronie trzech 
światowych liderów technologicznych na rynku HVAC. Nowy 
obiekt pozwoli także na zwiększenie zatrudnienia w spółce.



WYBRANE REALIZACJE CENTRUM KLIMA

Produkty Centrum Klima S.A. zostały wykorzystane podczas 
budowy wielu obiektów użyteczności publicznej i dużych 
przedsięwzięć developerskich. Dostarczone przez Centrum 
Klima elementy znalazły zastosowanie podczas budowy 
m.in. Stadionu Narodowego, PGE Arena Gdańsk, Złotych 
Tarasów, Starego Browaru oraz licznych luksusowych osiedli 
mieszkaniowych. 

REALIZATIONS OF CENTRUM KLIMA 

The products of Centrum Klima S.A. were used in the erection 

of many public utility buildings and large property develop-

ments. Components provided by Centrum Klima were deployed 

in the construction of, among others, National Stadium, PGE 

Arena Gdańsk, Złote Tarasy, Stary Browar as well as  numer-

ous luxurious housing developments.

Przedstawiamy wybrane referencje naszych kontrahentów:

•  „Niniejszym pragniemy zarekomendować Centrum Klima 
jako wiarygodnego dostawcę wysokiej klasy systemów 
wentylacyjnych i klimatyzacji oraz pewnego partne-
ra biznesowego.” – Szpital zakaźny Pozań, GS Klima 
sp. z o.o.

•  „Centrum Klima i RLT Spiro współpracowały ze sobą 
podczas zakładania wentylacji w takich obiektach jak 
Decathlon w Piasecznie oraz osiedla „Wola Tower” i 
„Górczewska” w Warszawie. Centrum Klima dostarczyła 
najwyższej jakość produkty wentylacyjne takie jak rury 
Spiro, kształtki wentylacyjne, oraz elementy montażowe. 
Nasza współpraca układała się wzorowo i trwa do dziś, 
dlatego polecamy Centrum Klima innym fi rmą instala-
cyjnym.” – RLT Spiro.

•  „Gorąco polecam Centrum Klima jako eksperta na rynku 
klimatyzacji i wentylacji oraz pewnego partnera bizne-
sowego” – Akademia Wychowania Fizycznego im Józefa 
Piłsudzkiego w Warszawie.

We introduce chosen references of our contractors:

•  ‘Hereby, we would like to recommend Centrum Klima as 

a reliable supplier of HVAC systems as well as a reliable 

business partner.’ – Hospital for Communicable Diseases 
in Poznań, GS Klima sp. z o.o.

•  ‘Centrum Klima and RLT Spiro cooperated together in the 

installation of ventilation in facilities, such as Decath-

lon in Piaseczno as well as estates “Wola Tower” and 

“Górczewska” in Warsaw. Centrum Klima provided us 

with ventilation products of the highest quality, includ-

ing Spiro pipes, ventilation pipe fi ttings and assembly 

elements . Our cooperation has proceeded impeccably 

and has lasted to the present day. On that account, we 

recommend Centrum Klima to other installation compa-

nies.’ – RLT Spiro.

•  ‘I highly recommend Centrum Klima as an expert on the 

HVAC market as well as a reliable business partner.’ - Józef 
Piłsudski University of Physical Education in Warsaw.
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PRZEWAGI KONKURENCYJNE

Do mocnych stron Centrum Klima S.A. należą:
•  Przejrzystość i wiarygodność fi rmy dzięki obecności na 

GPW
•  Nowoczesny park maszynowy oraz wysoka jakość pro-

duktów zyskujących uznanie na wymagających rynkach 
UE

•  Szerokie, kompleksowe portfolio produktowe
•  Posiadanie własnych marek produktowych
•  Umiejętne łączenie i wzajemne uzupełnianie działalności 

produkcyjnej i dystrybucyjnej
•  Duża powierzchnia magazynowa i nowoczesny magazyn 

wysokiego składowanie
•  Duża dywersyfi kacja geografi czna sprzedaży 
•  Bardzo dobra znajomość rynków dalekowschodnich 

w zakresie dostawy towarów i komponentów oraz out-
sourcing produkcji marek własnych

COMPETITIVE ADVANTAGE

Centrum Klima strengths include:
•  Transparency and reliability of the company thanks to the 

presence on the Warsaw Stock Exchange
•  Modern machinery and high quality of products which 

gain recognition on demanding EU markets
•  Broad and comprehensive range of products
•  Private labels of products
•  Skilful connection and mutual complementation of produc-

tion and distribution
•  Large storage space and modern high bay warehouse
•  Considerable geographical diversifi cation of sale
•  Very good understanding of the Far East markets respecting 

supply of goods and components as well as private labels 
production outsourcing

STAFF

We are very proud of our skilled and well trained employees. 
They are a guarantee of excellent quality of our products 
and high level of customer service.

PRACOWNICY

Wysoki poziom kwalifikacji pracowników w zakresie 
produkcji i sprzedaży systemów wentylacji i klimatyzacji 
stanowi dla Klientów Centrum Klima S.A. gwarancję jakości 
oferowanych produktów.



PRODUKCJA 

Bogaty i oparty na najnowocześniejszych urządzeniach park 
maszynowy zajmuje 3429 m2 powierzchni. Najważniejszym 
jego elementem są zaawansowane technologicznie, auto-
matyczne linie do zgrzewania kolan tłoczonych, zbudowane 
wokół robotów SOUTEC VARB 60. Najnowocześniejsze na 
skalę Europy maszyny umożliwiają Centrum Klima zmaksy-
malizowanie wydajności produkcji i dostarczanie na rynek 
najwyższej klasy produktów spełniających rygorystyczne 
normy jakości obowiązujące m.in. w Unii Europejskiej. 

W skład linii produkcyjnych wchodzą m.in.: 
•  maszyny do wykonywania rur zwijanych – fi rmy Spiro Int. 

S.A.;
•  maszyny do produkcji kolan segmentowych – firm 

Spiro Int. S.A. i Tormec;
•  automatyczna linia do zgrzewania kolan tłoczonych – fi rmy 

Spiro Int. S.A. 
•  automatyczna linia służąca do cięcia, zwijania i zgrzewania 

elementów wentylacyjnych – fi rmy SPIRO;
•  zgrzewarki liniowe – fi rm Spiro Int. S.A. i Tormec;
•  wycinarki plazmowe – fi rmy Spiro Int. S.A.;
•  linia do produkcji przewodów elastycznych aluminiowych 

– fi rmy Drossbach;
•  linie do rozkroju blachy – fi rmy Cidan i E-Ventures;
•  maszyny do automatycznego zakładania uszczelek – fi rmy 

Omera;
•  rowkarki ręczne i automatyczne – fi rmy RAS Reinhardt;
•  przetłaczarki punktowe – fi rm Spiro Int. S.A. i Azimuth 

Machinery;
•  walcarki automatyczne – fi rmy Spiro Int. S.A.

PRODUCTION 

High-tech automated lines for welding pressed bends, built 

around SOUTEC VARB 60 robots, constitute its most important 

element. The most advanced machines in Europe help Centrum 

Klima to maximize production capacity and to deliver, on the 

market, top quality products standing up to the most strict 

quality norms, which are binding in ex. the European Union.

Large and modern machine park (3429 m2) helps maximize 

production capacity and ensure top quality of products.

Production lines comprise the following equipment: 

•  Spiro Int. S.A. machines for coil pipe ducts;

•  Spiro Int. S.A. and Tormec segmented bend machines;

•  Spiro Int. S.A. pressed bend machine;

•  Spiro Int. S.A. automatic line used to cutting, folding 

and sealing components of ventilation;

•  Spiro Int. S.A. and Tormec line welders;

•  Spiro Int. S.A. plasma cutters;

•  Drossbach line for manufacture of aluminum fl exible 

ducts;

•  Cidan and E-Ventures metal sheet cutters;

•  Omera gasket fi tter;

•  RAS Reinhardt manual and automatic grove makers;

•  Spiro Int. S.A. and Azimuth Machinery mechanic locker;

•  Spiro Int. S.A. roll machines.



OFERTA PRODUKTOWA

Kanały okrągłe 
Circular ducts

Kształtki okrągłe 
Circular fi ttings

Przewody elastyczne 
Flexible ducts

Kanały i kształtki 
prostokątne 

Rectangular ducts 
and fi ttings

Przepustnice 
wentylacyjne 

Dampers

Tłumiki akustyczne 
Silencers

Nawiewniki, anemostaty, 
kratki, zawory 

Diff users, grilles, valves

Osprzęt wentylacyjny 
Accessories

Materiały izolacyjne 
Insulation materials

Materiały montażowe 
Assembly materials

Materiały produkcyjne 
Production profi les

Narzędzia 
Tools

Maszyny blacharskie 
Tin-smith machines

Centrale wentylacyjne 
AHUs

Wentylatory 
Fans

Nagrzewnice powietrza 
Air-heaters

Aparaty grzewczo-
wentylacyjne 
Heating and 

ventilation units

Kurtyny powietrzne 
Air curtains

Klapy przeciwpożarowe 
Fire dampers

Siłowniki 
Actuators

Klimatyzatory 
AC units

Materiały montażowe 
do klimatyzatorów 

AC fi ttings

PRODUCTS RANGE
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WAREHOUSE

Due to their nature and because of business model founded 

on straight-from-stock sales, products off ered by Centrum 

Klima require a lot of storage space. With its business model, 

the Company is able to fulfi ll orders very quickly, making it 

stand out from the rest of the industry.

The company has two warehouses in Wieruchow and War-

saw:

•  The Wieruchow facility is used as main warehouse. 

It takes deliveries, organizes distribution and handles 

sales. The warehouse has an area of 5.000 m² and goods are 

stored on euro-pallets arranged on fi ve storage levels;

•  The warehouse at 7b Instalatorów street in Warsaw has an 

area of approximately 1.000 m². It main goal is to support 

sales by the Warsaw branch.

MAGAZYNY

Produkty oferowane przez Centrum Klima S.A. wymagają 
znacznych powierzchni do ich przechowywania. Jest to 
związane z dużą objętością asortymentu oraz z przyjętym 
modelem biznesowym, który zakłada sprzedaż towarów 
z magazynu. Pozwala to Centrum Klima S.A. na szybką 
realizację zamówień, co wyróżnia fi rmę na tle branży.

Spółka posiada dwa magazyny zlokalizowane w Wierucho-
wie i Warszawie:

•  obiekt w Wieruchowie logistycznie pełni rolę magazynu 
głównego. Tutaj przyjmowane są dostawy, organizowana 
jest dystrybucja oraz bieżąca sprzedaż. Hala zajmuje 
ponad 5000 m², a towary składowane są na europaletach 
w pięciu poziomach składowania; 

•  magazyn w Warszawie, mieszczący się przy ulicy Instala-
torów 7b ma powierzchnię około 1000 m². Jego zadaniem 
jest wspomaganie pionu sprzedaży – działu handlowego 
w oddziale warszawskim.



TRANSPORT 

At Centrum Klima priority is given to constant availability of 

stock and effi  cient logistics.

Small-volume merchandise which can be stored on pallets 

is dispatched by speditors. Larger items are delivered to 

customers all over Poland by specialized contracots.

In 2011, Centrum Klima implemented the It system Impuls 

5 Magazyn Wysokiego Składowania (MWS) (pol. High Bay 

Warehouse) module, combined with the barcode system. 

Therefore, the work organization in the warehouse has been 

considerably improved and the time for delivery preparation 

has been signifi cantly shortened.

TRANSPORT 

Priorytetem Centrum Klima S.A. jest stała dostępność asor-
tymentu w magazynach oraz sprawnie zorganizowany łań-
cuch logistyczny. 

Towary o niedużych gabarytach – mieszczące się na paletach 
– wysyłane są za pośrednictwem fi rmy spedycyjnej. Natomiast 
większe gabarytowo produkty dowożone są do Klientów 
na terenie całego kraju zorganizowanym transportem.

W 2011 roku Centrum Klima wdrożyła moduł systemu infor-
matycznego Impuls 5 Magazyn Wysokiego Składowania 
(MWS), połączony z systemem kodów kreskowych. Dzięki 
temu zdecydowanej poprawie uległa organizacja pracy w 
magazynie, oraz znacząco skrócono czas przygotowywania 
dostawy.



•  In September 2011 Centrum Klima re-

ceived a silver badge “Najwysza Jakość 

2011” (Top Quality 2011) in products 

category (S-Flex semi-fl exible duct). 

The contests organizers were the edi-

tors of Dziennik Gazeta Prawna

•  In December 2010 Centrum Klima was 

awarded with „Innowacja Roku 2010” 

title in the modern company category 

in the 3rd edition of “Krajowi Liderzy 

Innowacji i Rozwoju” contest

•  Pearls of Polish Stock E xchange 

–ranking of “Parkiet Newspaper”, ti-

tle awarded on the basis of fi nancial 

results and increase in share prices

•  Quality of the Year 2009 and 2011 – ti-

tle awarded for semi-fl exible aluminum 

duct – S-Flex

•  Quality International Forum 2009 – 

in “QI order” category for the S-Flex 

duct

•  Award for the fi rst opening on the WSE 

main fl oor in 2009 

•  The Forbes Diamond – Centrum Klima 

was included in the list of small and 

medium companies with the highest 

value growth in 2004, 2006, 2008, 

2009, 2010, 2011

•  The Best Company 2007 – title award-

ed in ranking organized by “Gazeta 

Bankowa” and Dun and Bradstreet 

Poland credit reference agency

•  Gazela Biznesu – title awarded to the 

fastest growing business entities in 

ranking organized by Puls Biznesu 

and Coface credit reference agency. 

Centrum Klima was awarded in 2003, 

2005, and 2009

AWARDS

Dynamic growth, quick improvement 

of market position and application of 

good practices by Centrum Klima won a 

number of awards to the company.

•  We wrześniu 2011 roku Centrum Klima 
otrzymała srebrne godło „Najwyższa 
Jakość 2011” w kategorii produkt (prze-
wód półelastyczny aluminiowy S-Flex). 
Organizatorem Programu jest Redak-
cja Biznes Raport w Dzienniku Gazecie 
Prawnej

•  W grudniu 2010 roku Centrum Klima zo-
stała uhonorowana tytułem „Innowacji 
Roku 2010” w kategorii nowoczesna 
fi rma w III edycji konkursu „Krajowi 
Liderzy Innowacji i Rozwoju”

•  Perły Polskiej Giełdy 2010 – ranking 
Gazety Giełdy Parkiet. Tytuł przyznawa-
ny na podstawie wyników fi nansowych 
i zwyżki cen akcji

•  Jakość Roku 2009 oraz 2011 – tytuł przy-
znany przewodowi półelastycznemu, 
aluminiowemu – S-Flex

•  Forum Jakości Quality International 
2009 – w kategorii „QI order” dla prze-
wodu S-Flex

•  Nagroda za pierwszy w 2009 debiut 
roku na rynku głównym GPW. (bez 
zmian)

•  Diament Forbesa – Centrum Klima zna-
lazła się w zestawieniu małych i śred-
nich fi rm, które najszybciej zwiększyły 
swoją wartość w latach 2004, 2006, 
2008, 2009. 2010, 2011

•  Najlepsza Firma 2007 – tytuł przyznany 
w rankingu organizowanym praz Gazetę 
Bankową i wywiadownię gospodarczą 
Dun and Bradstreet Poland

•  Gazela Biznesu – tytuł przyznawany 
w rankingu organizowanym przez Puls 
Biznesu i wywiadownię gospodarczą 
Coface najdynamiczniej rozwijającym 
się podmiotom. Centrum Klima zosta-
ła wyróżniona w latach: 2003, 2005 
i 2009

NAGRODY

Dynamiczny rozwój Centrum Klima 
S.A., szybkie umacnianie się pozycji 
rynkowej spółki oraz stosowane przez 
nią dobre praktyki sprawiają, że fi rma 
znajduje się wśród laureatów wielu 
prestiżowych nagród.



APPROVALS

All products off ered by Centrum Klima have the necessary 

approvals and certifi cates required for their sales in Poland 

and in the EU. Certifi cates of the State Hygiene Institute, 

Construction Trade Institute and the EU have been obtained 

for a large part of the off ered range.

ISO 9001:2008 CERTIFICATE

Centrum Klima S.A. runs its operations according to the 

ISO 9001:2008. Effi  cient operation of the Quality Manage-

ment System is ensured by frequent internal and external 

audits.

ATESTY

Produkty oferowane przez Centrum Klima S.A. posiadają 
niezbędne dopuszczenia, atesty oraz certyfi katy, umożliwia-
jące wprowadzenie ich do obrotu na polskim i europejskim 
rynku. Duża część asortymentu posiada dodatkowo atesty 
Państwowego Zakładu Higieny, certyfi katy Instytutu Techniki 
Budowlanej oraz certyfi katy europejskie.

CERTYFIKAT ISO 9001:2008

Centrum Klima S.A. prowadzi swoją działalność w oparciu 
o wymagania normy ISO 9001:2008. Sprawne funkcjonow-
anie Systemu Zarządzania Jakością gwarantują regularnie 
przeprowadzane audyty wewnętrzne i zewnętrzne. 

SWEDCERT CERTIFICATE

The products of Centrum Klima obtained the certifi cate of KIWA 

SWEDCERT Institute in Carlscrona. The full portfolio of steel 

ducts and round fi ttings produced by Centrum Klima obtained 

the attestation of superior tightness “C” class.

CERTYFIKAT SWEDCERT 

Produkty Centrum Klima uzyskały certyfikat instytutu 
KIWA SWEDCERT w Karlskronie. Atest podwyższonej klasy 
szczelności „C” otrzymało pełne portfolio stalowych kanałów 
i kształtek okrągłych produkcji Centrum Klima.
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www.centrumklima.pl,  klient@centrumklima.pl

1.  Wieruchow 
144 Sochaczewska Street
05-850 Ozarow Mazowiecki

phone: +48 22 250 50 50

fax: +48 22 250 50 60

Monday – Friday: 

8 a.m. – 4 p.m.

Saturday: 

8 a.m. – 2 p.m.

CONTACT INFORMATION

2.  7b Instalatorow Street
02-237 Warsaw

phone: +48 22 868 25 28

fax: +48 22 886 48 87

Monday – Friday: 

8 a.m. – 4 p.m.

3.  general plan of  Warsaw 

with access roads

1.  Wieruchów 
ul. Sochaczewska 144
05-850 Ożarów Mazowiecki 
k/Warszawy
tel.: (+48 22) 250 50 50
fax: (+48 22) 250 50 60
Pn.-Pt.: g. 8-16
Sob.: g. 8-14

KONTAKT I LOKALIZACJA
2.  ul. Instalatorów 7b

02-237 Warszawa
tel.: (+48 22) 868 25 28
fax: (+48 22) 886 48 87
Pn.-Pt.: g. 8-16

3.  orientacyjny rzut Warszawy 
z planami dojazdowymi



Centrum Klima S.A.

www.centrumklima.pl

Warszawa
02-237 Warszawa
ul. Instalatorów 7B
tel. +48 22 868 25 28
fax +48 22 886 48 87

Wieruchów
05-850 Ożarów Mazowiecki 
ul. Sochaczewska 144
tel. +48 22 250 50 50
fax +48 22 250 50 60

klient@centrumklima.pl


