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Dziedziną działalności firmy jest

wszystko, co wiąże się z obróbką powie-

trza. Dostarcza rozwiązania, umożliwia-

jące stworzenie właściwych warunków

w budynkach i pomieszczeniach w za-

leżności od ich przeznaczenia. Począw-

szy od rozwiązań pozwalających na wy-

mianę powietrza, poprzez utrzymanie

właściwej jego temperatury, do  rozwią-

zań umożliwiających zachowanie wła-

ściwego składu powietrza. Oferowane

produkty, stanowią elementy lub całe

systemy z zakresu chłodnictwa, wenty-

lacji i klimatyzacji.

Drugim obszarem, obejmującym ofertę

IGLOTECH jest elektrotechnika.

W stałej ofercie znajduje się osprzęt

elektroinstalacyjny, elementy automa-

tyki oraz kable i przewody.

Instalatorzy i serwisanci obu branż mogą

także zaopatrzyć się w naszej firmie

IGLOTECH we wszelkie narzędzia serwi-

sowe, wykorzystywane w ich codziennej

pracy.

IGLOTECH jest właścicielem marek

urządzeń chłodniczych REFCOLD,

chłodnic powietrza FANCOLD oraz

kurtyn powietrza FLOWSTAR. Firma

jest wyłącznym dystrybutorem na Pol-

skę produktów takich marek jak: klima-

tyzatory FUJI ELECTRIC, wentylatory

CASALS i O.ERRE, izolacje Mobius

oraz system wentylacyjny Lunos. 

W ofercie IGLOTECH znajdują się rów-

nież produkty marek z którymi firma pod-

pisała umowy dystrybucyjne, są to między

innymi: chłodnice powietrza i skraplacze

LU-VE; sprężarki i agregaty COPELAND,

ASPERA oraz MANEUROP; urządzenia

do atmosfery kontrolowanej ABSOGER;

sprężarki, agregaty oraz armatura chłod-

nicza DANFOSS; kurtyny powietrza, na-

grzewnice oraz centrale wentylacyjne

2VV; centrale rekuperacyjne Brink, oraz

narzędzia serwisowe CPS.  

IGLOTECH jest członkiem Stowarzysze-

nia Polska Wentylacja oraz należy do

Krajowego Forum Chłodnictwa oraz

Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa

i Klimatyzacji. 

Firma ma certyfikat ISO 90001:2000.

Dążenia do doskonałości zostały zauwa-

żone także przez niezależne gremia, co

zaowocowało znalezieniem się firmy

w gronie Gazel Biznesu (2003). Dwu-

krotnie firma otrzymała certyfikat So-

lidnego Pracodawcy (za rok 2005 oraz

2006). Dyplomem Solidnego Pracodaw-

cy wyróżnione zostały działania w za-

kresie warunków pracy. Dynamiczny

rozwój doceniono też na rynku lokal-

nym. Rada Miasta Kwidzyna (miasta,

w którym mieści się siedziba firmy) na-

grodziła starania firmy IGLOTECH

wyróżnieniem Firma Roku 2005.

Adresy stron: 

www.iglotech.com.pl

www.e-wentylacja.pl, www.fujielectric.pl

IGLOTECH P.U.H.

ul. Toruńska 41, 82-500 Kwidzyn 

tel./faks 055 279 33 43

www.iglotech.com.pl 

kwidzyn@iglotech.com.pl

Oddziały:

Grudziądz

ul. Chełmińska 101

tel./faks 056 451 73 55

grudziadz@iglotech.com.pl

Toruń

ul. Olsztyńska 53

tel./faks 056 622 11 04

torun@iglotech.com.pl

Bydgoszcz

ul. Inowrocławska 11

tel./faks 052 348 63 47

bydgoszcz@iglotech.com.pl

Katowice

Al. Roździeńskiego 190 B

tel./faks 032 228 73 00

faks 032 353 02 91

katowice@iglotech.com.pl

Warszawa-Janki

Al. Krakowska 10

tel./faks 022 720 76 80

warszawa@iglotech.com.pl

Wentylacja i klimatyzacja

PREZENTACJA

IGLOTECH działa 

na rynku HVAC&R od czternastu lat. 

Przez cały okres swojej działalności

firma poszerza obszar geograficzny,

na którym dostępne są jej produkty, 

zwiększa się liczba pracowników, 

poszerza się sama oferta, 

doskonalone są procesy w firmie.

Dynamiczny rozwój, umożliwiający

dotarcie do coraz większej grupy, 

coraz bardziej wymagających 

odbiorców oraz chęć sprostania ich

wymaganiom, leży u podstaw 

założeń strategicznych firmy.
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