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26 let osobní odborné  
praxe, v navrhování   
klimatizací, různých   
technických řešení   
a osobních montáží   
se svými techniky   
po celé ČR a v zahraničí.

Všechny zakázky a projekty osob-
ně zpracovávám, navrhuji optimální 
technické řešení a následně montuji 
se svým týmem techniků. 

S každým zákazníkem, investo-
rem, nebo projekcí konzultuji osob-
ně požadavky na klimatizaci a chla-
zení a reálné technické možnosti. 

Chladíme a klimatizujeme v růz-
ných uzavřených prostorách od 
+0°C výše.

Po 26 -ti letech osobních zkuše-
ností mohu říci, že je reálné na kon-
stantní teplotu upravit každý uza-
vřený prostor. 

Vždy je to o oboustranné komu-
nikaci a společném splnění mnoha 
technických požadavků. 

Klimatizování běžných rodinných 
domů nebo bytů je zpravidla jedno-
dušší. U různých technologií, kte-
ré je nutné uchladit, vznikají vyšší 
nároky na odbornost na naší straně 
a i součinnost ze strany investora vč. 
akceptování technické přípravy. 

Nejnáročnější je chlazení vyso-

kých teplot v energetice, nebo v 
oblastech s denními teplotami nad 
40°C ve stínu, kde zpravidla chladí-
me kontejnerová pracoviště různé-
ho využití. 

Často řeším klimatizace pro rodin-
né domy, na které se velmi úzce a 
rád specializuji. Každý dům je spe-
cifický, jako jeho majitel. 

Jsou to domy svým charakterem 
zcela běžné - klasické, ale i velmi 
náročné na technologie a i detail ze 
strany architekta. 

Mezi časté realizace řadíme i sta-
ré klasické vesnické chalupy. Vzni-
kají zde nároky na půdní vestavby s 
chlazením přes léto, ale i topení přes 
speciální topné Inverterové jednot-
ky FUJITSU v chladném období 
roku. 

Klimatizujeme dále kanceláře, 
výrobní prostory a haly, sklady, 
prodejny, laboratoře, IT technolo-
gie, serverovny, elektrorozvodny 
a jiné. Chladíme sklady potravin a 
nápojů. 

Specializujeme se na chlazení 
archívů vín a vinoték. Vše realizu-
jeme pouze s odpovídajícím kvalit-
ním materiálem a nářadím.

Po celou dobu mé praxe v obo-
ru mě provází velmi kvalitní, kon-
strukčně spolehlivá technologie 
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Klimatizace Ježek
pro vámi požadované klima...


