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NASZE CELE
Początek naszej działalności to rok 2000, gdzie cztery osobne firmy (dwie o profilu
projektowo inżynieryjnym, kolejne dwie zajmujące się wykonawstwem instalacji
chłodniczych) chcąc sprostać coraz większym wyzwaniom i rosnącym potrzebom
klientów w 2009 roku połączyły siły tworząc nowy podmiot pod nazwą VSD
Instalacje Chłodnicze Spółka jawna.
Dziś nasza firma to kilkanaście osób fachowej kadry skadającej się z projektantów
inżynierów, projekt managerów oraz wykwalifikowanych monterów i serwisantów.
Do naszych klientów należą między innymi Tesco, Piotr i Paweł, Alma, Bomi, Chata
Polska, PSS Społem oraz inne. W ostatnich pięciu latach wykonaliśmy ponad
sto różnych instalacji chłodniczych. Wpisując się w tendencję działania na rzecz
ochrony środowiska zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy również trzy instalacje
transkrytyczne z wykorzystaniem CO2 jako czynnika chłodniczego.

CHŁODNICTWO
Od początku największą, a zarazem najważniejszą częścią naszej działalności jest
chłodnictwo komercyjne, gdzie naszą uwagę skupiamy na kompleksowej obsłudze
klienta ukierunkowanej na:
•

odpowiedni dobór urządzeń

•

projekt

•

kompletacja materiałów i urządzeń

•

montaż

•

uruchomienie

•

serwis gwarancyjny

•

serwis pogwarancyjny

MONITORING I SERWIS
Naszym klientom zapewniamy całodobowy serwis urządzeń chłodniczych.
Pracownicy działu monitoringu czuwają nad poprawną i bezawaryjną pracą sprzętu
chłodniczego. Większość instalacji wyposażona jest w zdalny monitoring oraz
sygnalizację stanów alarmowych bazujących na sterownikach Danfoss, Dixell czy
Carel. Alarmy docierają bezpośredno do naszego centrum serwisowego gdzie są
diagnozowane i w przypadku konieczności interwencji dalej przekazywane naszej
grupie serwisowej.
W naszym bezpośrednim zasięgu mamy całą zachodnią część Polski, gdzie
za prawidłowe działanie naszego serwisu są odpowiedzialne odpowiednio
wyposażone ekipy serwisowe. W stałej obsłudze serwisowej i konserwacyjnej
posiadamy kilkadziesiąt instalacji.
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URZĄDZENIA CHŁODNICZE
W naszej ofercie posiadamy szeroką gamę urządzeń chłodniczych oraz
mroźniczych, które zaspokoją wymagania każdego, nawet najbardziej
wymagającego klienta. Mając na uwadze fakt, iż estetyka wykonania mebli
chłodniczych podnosi atrakcyjność wnętrz obiektów handlowych, oferowane przez
naszą firmę urządzenia chłodnicze charakteryzują się wysoką jakością wykonania
oraz ciekawym designem, stwarzając tym samym przyjemne warunki zakupów i
konsumpcji dla Państwa klientów.
W celu zaoferowania Państwu usług najwyższej jakości od wielu lat współpracujemy
z firmą JBG-2, która jest największym producentem mebli chłodniczych w Polsce,
a owocem naszego partnerstwa jest już kilkudziesięsiąt wspólnie zrealizowanych
inwestycji na terenie całego kraju.

PROJEKTY
Specjalizujemy się w urzeczywistnianiu wizji naszych klientów, dlatego kluczowym
elementem procesu produkcji jest prawidłowe wykonanie projektu oraz jego
poprawna realizacja.
Nasi projektanci wykorzystując najnowsze oprogramowanie CAD, połączone
z wieloletnim doświadczeniem, projektują instalacje chłodnicze dopasowane
do indywidualnych potrzeb każdego klienta, ze szczególnym naciskiem na jej
energooszczędność.
W naszej firmie wykorzystujemy oprogramowanie CAD tylko producentów
wiodących marek, dzięki czemu późniejsze wprowadzanie zmian i poprawek jest
szybsze oraz mniej kosztowne.

NASZE REALIZACJE
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