BUDUJ Z NAMI PRZYSZŁOŚĆ

Firma SEZUP Clima została założona
w 1988 roku jako mały, kilkoosobowy zakład.
Przez lata przechodziła kolejne fazy rozwoju
i obecnie jest kilkudziesięcioosobowym
przedsiębiorstwem.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe SEZUP
Clima swoją działalność koncentruje na usługach
z zakresu projektowania i wykonawstwa
nowoczesnych systemów:
 Wentylacyjnych
 Klimatyzacyjnych
 Grzewczych
 Elektrycznych
 Hal stalowych w systemie ASTRON
 Stacji płynnych paliw i LPG
 Automatyki i sterowania

„Z pełnym przekonaniem i odpowiedzialnością
możemy polecić firmę SEZUP Clima jako
wykonawcę kompleksowych inwestycji
przemysłowych, posiadającego odpowiedni
potencjał techniczny i kadrowy oraz poziom
organizacyjny, zapewniający: profesjonalizm,
wysoką jakość oraz sprawną i terminową
i realizację tak złożonych przedsięwzięć,
jakim niewątpliwie była budowa naszego
zakładu.”
- Sapa Aluminium Sp. z o.o.

Pomagamy naszym Klientom w realizacji największych wyzwań.
Podstawą naszego rozwoju jest ciągłe udoskonalanie stosowanych przez nas technologii,
które umożliwiają zmniejszenie nakładów finansowych oraz czasu realizacji zadania.
Zapewniamy gruntownie przemyślane rozwiązania.

„[…] zaprojektowany został nowoczesny system
wentylacyjny. W projekcie wykonanym w 3D,
wygenerowano dokładny opis i specyfikację
produktów, a także jego moduł obliczeniowy.
Dobrano średnice przewodów dla kanałów
o przekroju okrągłym oraz wykonano obliczenia
spadków ciśnienia potrzebne do doboru central
wentylacyjnych. Na uwagę zasługuje w szczególności
zastosowanie kanałów równomiernego wydatku typu
VSR, dzięki którym udało się nawiać równomiernie
duże ilości świeżego powietrza w całej kubaturze hali,
zachowując odpowiednie kryteria komfortu cieplnego.
Dla wywiewu powietrza zastosowano zaś estetyczne
kratki RGS do bezpośredniego montażu na kanałach
o przekroju okrągłym.”
- Lindab Astron
„Prace prowadzone były w dobrym tempie przy zachowaniu reżimów
technologicznych, ale również bezpieczeństwa pracy i porządku na budowie.
Bez zarzutu przebiegła współpraca Wykonawcy z Inwestorem
w szczególności w zakresie zmian wynikających z konieczności dostosowania
elementów budynku lub instalacji do wymogów maszyn i urządzeń
technologicznych. Wykonawca dostosował również terminy niektórych
swoich robót od nasze potrzeby wyprzedzającego wprowadzania urządzeń.

Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić firmę SEZUP
Clima jako wykonawcę kompleksowych realizacji inwestycji
przemysłowych, jak również system hal stalowych ASTRON,
elastyczny, dopracowany w każdym szczególe, który
sprawdził się również w specyficznych warunkach dobudowy
do istniejących obiektów jak w przypadku naszej inwestycji.”
- Ludwig Czekolada Sp. z o.o.

Budowane przez nas
obiekty mają wielorakie
zastosowanie,
od magazynowego poprzez
produkcyjny, ale również
służą pod stacje benzynowe.
Jesteśmy dumni, że zaufały
nam duże i renomowane
firmy w wykonawstwie
inwestycji „pod klucz”.

Świadczymy usługi na wysokim poziomie. Dla nas najważniejsze jest zadowolenie klienta, dlatego do każdego
podchodzimy indywidualnie. Zaufały nam zarówno duże jaki i małe firmy.
Profesjonalna i kompetentna obsługa, to nasz główny cel.

Przy realizacji projektów wychodzimy na przeciw
globalnym wyzwaniom przyszłości.
Nastawieni jesteśmy na nowoczesne,
energooszczędne i ekologiczne technologie.
Przy każdym realizowanym projekcie dążymy
do oszczędności wykorzystując odnawialne źródła
energii takie jak systemy solarne czy pompy ciepła.
Wszystkie inwestycje realizujemy z myślą
o środowisku.

Naszą siłą są ludzie. Zespół tworzy wykwalifikowana kadra z wieloletnim doświadczeniem.
Pozwala nam to na realizację każdego przedsięwzięcia inwestycyjnego, niezależnie od jego wielkości i stopnia
złożoności techniczno-organizacyjnej.
Jesteśmy w posiadaniu znaczącego potencjału technicznego w postaci warsztatu prefabrykacji, wykonującego
na potrzeby realizowanych przez nas usług elementy instalacji oraz elementy stalowe.

DO ZOBACZENIA NA BUDOWIE !

