Warsztat: Rola inżyniera we współczesnej gospodarce
Prowadzący: mgr inż. Janusz Kaszyński (KLIMAWENT S.A.)
Krótka informacja o przedsiębiorstwie:
przedsiębiorstwie:
Firma Klimawent S.A. powstała w 1992 roku. Po latach budowania sukcesu firmy jako
lidera w branży filtrowentylacji na rynku polskim, pod koniec lat dziewięćdziesiątych
rozpoczęła eksport produktów na rynki europejskie, amerykańskie i rynki bliskiego
wschodu.
W 2009 firma została przekształcona w spółkę akcyjną. W swojej ofercie Klimawent
posiada 7 grup produktów. Są to: wentylatory, urządzenia filtrowentylacyjne,
odsysacze spalin samochodowych, dmuchawy, pochłaniacze dymu tytoniowego,
systemy automatycznego odśnieżania dachów oraz jako uzupełnienie oferty akcesoria wentylacyjne.
Wszystkie rozwiązania są dziełem autorskim naszego zespołu konstruktorów.
Produkcja odbywa się we własnym zakładzie produkcyjnym w Gdyni pod kontrolą
technologów.
Firma nieustannie inwestuje w nowoczesną infrastrukturę, zaawansowane technologie
oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników. Szczególny nacisk kładziemy na rozwój
firmy. Innowacyjne wdrożenia, które realizujemy wykorzystując wyniki badań
prowadzonych we własnym laboratorium przyczyniają się do sukcesów firmy.
Misją firmy jest:
•

zapewnienie czystego powietrza osobom pracującym w warunkach
szkodliwych dla zdrowia,

•

zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury budowlanej i drogowej dzięki
systemom automatycznego odśnieżania dachów budynków i pojazdów
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Krótka informacja o prelegencie:
Absolwent Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej z 1972. Specjalność
Aparatura Przemysłowa, specjalizacja Wentylacja i Klimatyzacja. Rzeczoznawca
PZITS. Doświadczenie zawodowe:10 lat pracy na stanowisku projektanta w Centrum
Techniki Wytwarzania PROMOR. Uprawnienia budowlane 1978.Członek Pomorskiej
Izby Inżynierów Budownictwa. Od 1982 własna działalność gospodarcza. Od 1992
właściciel

Centrum

Techniki Wentylacyjnej

KLIMAWENT,

od

2009

Prezes

KLIMAWENT S.A. Laureat wielu nagród na branżowych targach, wystawach i
konkursach organizowanych przez Naczelną Organizację Techniczną. Nagroda
Główna Państwowej Inspekcji Pracy w 1996 w ogólnopolskim konkursie „PracodawcaOrganizator Pracy Bezpiecznej”.
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