
Hűtési és fűtési rendszerek, klímaberendezések értékesítése és 
szakszerű telepítése, új rendszerek kiépítése, üzemeltetése, 
szerviz szolgáltatás.  Lakossági  és  kisipari klímatechnika.
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www.klimashop.hu



Küldetésünk
A Klímashop Kft. az épületgépészetben, azon belül a klímatechnika, légtechnika, szakterületén 
teljes körű műszaki szolgáltatást kínál az Ön igényeinek megfelelően. Cégünk  megoldást nyújt a 
legegyszerűbb lakossági igények kielégítésétől egészen az irodaházak, beruházások, ipari alkal-
mazások kiszolgálásáig, mindvégig szem előtt tartva a szakértelmet, biztonságot és a megfelelő 
ár - érték arányt.
A pontos, minőségi teljesítés mellett mindvégig szempont az ügyfél élet-, és munkahelyi körül-
ményeinek, kényelmének javítása, de legfontosabb célunk az egészséges légtér kialakítása és 
fenntartása.



Az Ön biztonsága 

érdekében
 
Épületgépész mérnöki 
tudás és szakszerű, 
garanciális munkavégzés.

Minden szükséges szak-
hatósági engedéllyel, 
felszereléssel és a tevé-
kenységhez kapcsolódó 
felelősségbiztosítással
rendelkezünk.

A Nemzeti Klímavédelmi 
Hatóság regisztrált tagjaként 
klímaberendezések
telepítésére hitelesített 
vállalkozás vagyunk.

14/2015.(II.10.) kormányrendelet 

Komplex 
szolgáltatások

Klíma - és légtechnikai rendszerek
- értékesítése és forgalmazása
- telepítése és üzemeltetése
- szervizelése és javítása

Szervizszolgáltatásunk az év 365 napján, 
napi 24 órában rendelkezésére áll.
Az egész országot lefedő szervizünk stabil beszállítói hálózat-
tal rendelkezik.
Tevékenységünk márka független és kiterjed a  klímatechni-
kai-, légtechnikai berendezések és rendszerek beüzemelésé-
re, karbantartására üzemeltetésére és szervizelésére garanci-
ális időn belül és azon túl is! 

Kompex épületgépészeti rendszerek 
felügyelete
Vállajuk komplex épületgépészeti rendszerek felügyeletét, 
karbantartását, szervizelését, továbbá energiahatékony – 
hőszivattyús-  rendszerek telepítését, karbantartását, szervi-
zelését!

Magasan képzett szakemberek jogszabály 
szerinti jogosítványokkal
Munkatársaink folyamatos szakmai továbbképzésben része-
sülnek, minden hatályos jogszabály szerinti jogosítvánnyal 
rendelkeznek .
Cégünk munkatársai a jogszabályi előírások által megkövetelt 
szivárgásvizsgálathoz és a különböző hűtőközeg kezeléshez 
szükséges HLH minősítéssel is rendelkeznek.

Amit biztosítunk ügyfeleinknek
- folyamatos gyári kapcsolattartás
- alkatrészek beszerzése
- teljes körű mérnöki szolgáltatás
- telefonos ügyfélszolgálat a nap 24 órájában
- karbantartási szerződés esetén akár 1 órás ügyeleti szolgál-
tatást tartunk fenn
- megrendelőnk számára éves jelentést készítünk az általunk 
karbantartott berendezésekről



Szakmérnöki hátterű értékesítés és szolgáltatás

A lakossági klímatechnikai részterületek (kivitelezés/karbantartás/tervezés, 
készülék értékesítés, szerviz) mellett a bővülő ügyfélkörünk igényeit kiszol-
gálva lassan 10 éve folyamatos fejlődést mutat vállalati üzletáguk, melynek 
keretében irodaházak, nagyvállalatok klíma- és légtechnológiai rendszerei-
nek üzemeltetését végezzük. 
 
Cégünk az előzetes igényfelmérést követően javaslatot tesz az új hűtési-fűté-
si rendszer kiépítése és meglévő átalakítása, felújítása kapcsán annak ener-
gia hatékonysági gazdaságossági és megtérülési szempontok figyelembevé-
telével. 

Segítünk Önnek megtalálni a fenti szempontok alapján a legjobb rendszert, 
amely biztosítja az Ön igényeinek és szempontjainak megfelelő lakókörnye-
zetet.  Az energiatakarékos megoldásaink nem csak új beruházások eseté-
ben, hanem meglévő hűtési, fűtési, technológiai –ipari- energetikai rendsze-
rek felújítására átalakítására modernizálására is alkalmasak. 

Meglévő üzemelő rendszerek jogszabályban- F-Gáz rendeletben - meghatáro-
zott előírás szerinti „F szerinti szivárgás” vizsgálatot elvégezzük a szükséges 
adminisztrációval. 

Megrendelőnk számára éves jelentést készítünk az általunk karbantartott be-
rendezésekről.

Szerviz tevékenységünk ellátásához teljes körűen elszerelt szerviz autóink 
állnak rendelkezésre. 

Ipari klímatechnika
klimagepesz.hu

Tevékenységünk



Kiemelt 
referenciáink

Referenciáink
Márkafüggetlen szolgáltatást nyújtunk, a Magyarországon jelen lévő valamennyi gyártó, for-
galmazó berendezését szervizeljük, esetileg javítjuk és rendszeresen karbantartjuk, üzemel-
tetjük. Szerviztevékenységünk ellátásához teljes körűen felszerelt szerviz autóink állnak 
rendelkezésre. 

> Belügyminisztérium Országos 
    Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
> Budapest XV. Kerület Önkormányzat 
    Egészségügyi Intézménye
> Cordia
> CTP Management Hungary Kft.
> Csoki Savaria Kft.
> Equilor Zrt.
> Globall Sport & Wellness Hotel, Telki
> GMV Kft.
> Háda Kft.
> HomeCenter Üzletközpont
> Magyar Telekom
> Magyar Tudományos Akadémia 
    Növényvédelmi Kutatóintézet
> Morgan Hungary Kft.
> Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
> Raiffeisen Bank
> REAX
> Samsung DVM-rendszer 
    XI. kerület, Panoráma utca
> Samsung DVM-III. rendszer 
    II. kerület, Gárdonyi Géza u.
> Sárkány Center
> Spar áruházak
> Strabag PFS Zrt.
> Szépvölgyi Étterem
> Telenor
> Tesco
> Vodafone
> Volán létesítmények



HŰTŐ-FŰTŐ KLÍMABERENDEZÉSEKA Klímashop  bármilyen lakóhelységbe a legszélesebb műszaki megoldással, korszerű, energiata-
karékos hűtő-fűtő klíma rendszert kiépítését biztosítja - komplexen, akár tervezéssel együtt is -, a 
legkülönbözőbb kiviteli módon, akár kültéri egység nélküli kivitelben is. 
A népszerű és jól ismert hűtő-fűtő klímaberendezéseken túl a hőszivattyú rendszerek egyre na-
gyobb teret nyernek a tudatos vásárlók körében. Miért?

> Minőségi hőszivattyúval a gáznál biztonságosabban és olcsóbban fűtheti-hűtheti házát! A villa        
mos energia szolgáltatónál kedvezményes díjszabású “GEO” illetve “H tarifa” kérhető. 
Az energiaszolgáltatóktól való függetlenedés, amennyiben napelem-rendszerrel együtt kerül tele-
pítésre a hőszivattyú.
> 30% állami támogatás: a Fundamenta Lakáskassza Zrt-n keresztül felvett hitel esetén.
> Mérnöki háttér és szaktanácsadás, hogy az Ön igényeihez és az otthona jellemzőihez mérten 
a lehető legoptimálisabb megoldást találjuk meg. A hőszivattyús rendszer számtalan kiadásoktól 
kíméli meg Önt, többek között nincs szükség kéményre, földgáz bevezetésre, gáz tervezésre és 
szerelésre valamint külön klimatizálási rendszer kiépítésére.
> Ingatlanának valódi- és presztízs értéke jelentősen megnő!

Lakossági  klimatizálás
A KlímaShop Kft-t, 1992-ben kezdett, folyamatos szakmai együttműködé-
sek után 2003- ban alapította három mérnök szakember.

Vállalkozásunk eleinte kivitelezési, karbantartási, tervezési feladatokat 
látott el, napjainkban az előbbi tevékenységek mellett számos alap, és 
magas minőségű készülék hagyományos és  internetes kereskedelme is 
tevékenységeink közé tartozik. 
Hiszünk az ember központú kiszolgálásban, fontosnak tartjuk az otthon 
„melegét”, tudjuk, hogy manapság a klimatizálás már elsősorban igény, 
és nem feltétlen pénztárca kérdése.

klimashop.hu

HŐSZIVATTYÚ RENDSZEREK



Forgalmazott típusok
Ipari berendezések

> Roof-top berendezések
 kompakt, kültéri léghűtéses rendszer
> Folyadékhűtők
> Légkezelők
 Szellőzőrendszerek
> Párásító, légszárító berendezések
> Fan-coil berendezések
 Légbefúvásos hűtő/fűtő rendszerek
> Hőszivattyúk
> Szekrényklíma
 Szabályozott légállapotot igénylő 
 helyisége klimatizálására
>Egyedi szerverhűtések

Forgalmazott márkáink

Lakossági készülékek

> Split és multisplit klímaberendezések
 - oldalfali
  - kazettás
  - parapettes / mennyezeti
  - légcsatornázható
  - padlóra állíható
> Kültéri egység nélküli berendezések
> Mobilklíma
> Oszlopklíma
> Hőszivattyú
> Ablakklíma
> Párátlanítók
> Légtisztító



Zubor Péter
+36 20 937 2332
Dudás Zoltán
+36 20 476 5546

Klímashop Kft.
1171 Budapest

Zrínyi u. 90.

www.klimagepesz.hu
info@klimagepesz.hu 
www.klimashop.hu

info@klimashop.hu

Kapcsolat


