
Firma posiada 8 oddzia³ów na terenie

kraju, a wkrótce powstan¹ kolejne. Iglo-

tech zaopatruje kompleksowo rynek pol-

ski, a tak¿e prowadzi eksport na s¹siednie

rynki Europy Wschodniej. 

W chwili obecnej Iglotech sk³ada siê

z dwóch pionów. Iglotech AIR zapewnia

zaopatrzenie w zakresie ch³odnictwa, kli-

matyzacji i wentylacji, podczas gdy

IGLOTECH ELECTRIC to sieæ hurtow-

ni elektrotechnicznych. 

IGLOTECH SP.J. ma prawa w³asnoœci do

znaków towarowych REFCOLD (urz¹-

dzenia ch³odnicze), FANCOLD (ch³od-

nice powietrza) oraz FLOWSTAR (kur-

tyny powietrzne). Firma jest wy³¹cznym

dystrybutorem na Polskê produktów ta-

kich marek jak Fuji Electric (klimatyza-

tory), CASALS i O.ERRE (wentylatory),

posiada tak¿e umowy dystrybucyjne z ta-

kimi dostawcami jak LU-VE (ch³odnice

powietrza), COPELAND (sprê¿arki

i agregaty), Danfoss (sprê¿arki, agregaty

oraz armatura ch³odnicza), 2VV (kurtyny

powietrzne, nagrzewnice, centrale wenty-

lacyjne) oraz wieloma innymi. W ramach

dzia³u Iglotech Electric, firma oferuje pe-

³en zakres asortymentu z dziedziny elek-

trotechniki i automatyki – m.in. jest jed-

nym z oficjalnych dystrybutorów Schne-

ider Electric. 

Has³o, Solidnie, Kompleksowo, Na czas”,

jest konsekwentnie realizowane, czego

odzwierciedleniem s¹ choæby zdobyte na-

grody i certyfikaty. 

W roku 2003 firma znalaz³a siê w elitarnej

grupie Gazel Biznesu, oraz otrzyma³a

certyfikat ISO 9001:2000, który utrzy-

muje zdobywaj¹c pozytywne wyniki

w corocznych audytach. Iglotech jest

cz³onkiem Stowarzyszenia Polska Wenty-

lacja, nale¿y równie¿ do Krajowego Fo-

rum Ch³odnictwa. Dwukrotnie firma

otrzyma³a certyfikat Solidnego Pracodaw-

cy (za rok 2005 oraz 2006). Dyplomem 

Solidnego Pracodawcy wyró¿nione zosta-

³y dzia³ania w zakresie warunków pracy.

Dynamiczny rozwój doceniono te¿ na ryn-

ku lokalnym. Rada Miasta Kwidzyna (mia-

sta, w którym mieœci siê siedziba firmy) na-

grodzi³a starania firmy IGLOTECH wy-

ró¿nieniem Firma Roku 2005.

IGLOTECH P.U.H.

ul. Toruñska 41, 82-500 Kwidzyn

tel./faks 055 279 33 00

www.iglotech.com.pl

PREZENTACJA

Wentylacja, klimatyzacja,
ch³odnictwo, elektrotechnika

PHU IGLOTECH powsta³o w 1993 r.

tworz¹c zaopatrzenie techniczne dla

przedsiêbiorstw zwi¹zanych z ch³odnic-

twem i klimatyzacj¹. Dogodne warunki

rynkowe i stale rosn¹ce potrzeby 

klientów przyczyni³y siê do znacznego

rozwoju firmy. W chwili obecnej firma

jest jednym z wiod¹cych dostawców

urz¹dzeñ, materia³ów i narzêdzi dla

ch³odnictwa, klimatyzacji i wentylacji 

w Polsce. 
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