
Spoločnosť GreMi KLIMA v do-
končovanom obchodnom dome 

s nábytkom Möbelix v Trnave pre-
miérovo použila na chladenie show-
roomu v 1. nadzemnom podlaží tzv. 
klíma moduly. V zimnom období za-
bezpečujú aj vykurovanie. Ide o 324 
koncových spotrebičov o chladia-
com výkone 105 kW na celkovej plo-
che cca 2000 m2. Ako zdroj chladu 
slúži moderný, ekologický, vzduchom 
chladený chiller o výkone 205 kW. 

„Opäť sme dokázali, že vieme 
poskytovať služby v rámci TZB vo 
vysokej kvalite a ponúkať nové ve-
ci, ktoré nás posúvajú vpred. To by, 
samozrejme, nebolo možné bez na-
šich skúsených pracovníkov,“ uvie-
dol Vladimír Hronský, technický ria-
diteľ GreMi KLIMA. 

Investor, spoločnosť Möbelix SK, 
na Piešťanskej ulici v Trnave svoj 
desiaty obchodný dom na Sloven-
sku otvára v druhej polovici ro-
ku 2021. Trojpodlažný objekt má 
17 400 m2 úžitkovej plochy a vyjde 
na 14,3 milióna eur. Dodávky GreMi 
KLIMA dosiahnu pol milióna eur. 

Okrem showroomu sa týka-
jú aj vedľajších priestorov na 2. 
a 3. nadzemnom podlaží, kde bo-
li použité teplovzdušné vykurovacie 
jednotky, kde zdrojom tepla je vý-
menníková stanica dodávaná Trnav-
skou Teplárenskou. 

„Súčasťou objektu je aj vzdu-
chotechnika, kde je opäť použitá 

Obchodný dom s nábytkom Möbelix 
prvýkrát chladia i vykurujú klíma moduly

moderná, energeticky úsporná re-
kuperačná jednotka,“ hovorí Vladi-
mír Hronský. Tá sa stará o tepel-
nú pohodu v letných mesiacoch, 

zabezpečuje dochladenie showro-
omu a v zimnom období napomáha 
vo vykurovaní. 

V novovzniknutej obchodnej zóne, 

vedľa prevádzky Möbelix, má v bu-
dúcnosti vzniknúť aj druhý komerčný 
objekt, kde sa GreMi KLIMA opäť bu-
de snažiť o presadenie svojich služieb.

Máme za sebou rok a půl trvající 
pandemii nemoci covid-19. Jak 
tímto složitým obdobím skupina 
Gremi prošla? 
Bolo to náročné obdobie, ktoré nás 
donútilo zmeniť veľa zaužívaných 
a overených spôsobov fungova-
nia. Museli sme sa prispôsobiť. 
Hlavne čo sa týka práce z domu. 
Home office sa na určitý čas stal 
jedinou možnosťou, ako udržať fir-
mu v chode. Nakoniec sme sa 

Bol to rok, ktorý nám nastavil veľké zrkadlo. Ukázal, v čom 
sme dobrí, ale hlavne, kde zaostávame, a kde musíme pri-
dať,“ bilancuje Miloš Gregor, majiteľ spoločnosti GreMI KLI-
MA rok 2020. A hodnotí aj ten tohtoročný.

Miloš Gregor, majiteľ spoločnosti GreMI KLIMA o súčasnom vývoji: 

Kríza nás naučila, že najzraniteľšie sú stredné a veľké projekty

s covidom stretli na každej poboč-
ke a prekonali sme to hlavne obe-
tavou prácou kolegov. Tí často nad 
rámec svojich povinností pomáhali 
riešiť vzniknuté problémy, tak za-
bezpečili aspoň čiastočné fungo-
vanie firmy.

Dopady byly stejné nebo existova-
ly rozdíly na Slovensku a v Česku?
Je ťažké to posudzovať, pretože 
osobne som do Čiech dlhšiu dobu 

nemohol cestovať. Z môjho po-
hľadu bola situácia na Slovensku 
ďaleko komplikovanejšia, preto-
že okrem korony k nám „dorazila“ 
aj nové vláda. Tá prirodzene, ako 
každá nová, na pol roka zastaví 
ekonomiku. 

Jak tedy rok 2020 bilancovat?
Bol to rok, ktorý nám nastavil veľké 
zrkadlo. Ukázal, v čom sme dob-
rí, ale hlavne, kde zaostávame, 
a kde musíme pridať. Našťastie 
sme mali digitálne pripravený sys-
tém na prácu z domu. 

(Pokračování na straně 3)

GreMi 
kapitálovo 
vstúpila do firmy 
Univenta
Novou kapitálovou akvizíciou spoloč-
nosti GreMi Investment GROUP sa 
stal vstup do firmy Univenta Vyšný 
Kubín. V nej 1. januára 2021 získala 
50 percentný podiel. 
„S našou sieťou inštalačných pobočiek 
v Česku a na Slovensku to bude obrov-
ská konkurenčná výhoda,“ hovorí Mi-
loš Gregor, majiteľ GreMi Investment 
Group. 
Spoločnosť Univenta má 15 zamest-
nancov, bohatú históriu a kvalitné pro-
dukty. Jej systém stropného chladenia, 
ale tiež aj vykurovania nemá z hľadiska 
technických parametrov, jednoduchos-
ti montáže a prevádzkových paramet-
rov v Europe konkurenciu.
„Nielen u malých zákazníkov, ale aj pre 
veľké developerské projekty sa strop-
né chladenie stáva štandardom. Tým, 
že budeme mať v skupine dodávateľskú 
spoločnosť s unikátnymi produktami, 
mali by sme mať určitú konkurenčnú 
výhodou,“ pripomenul Miloš Gregor. 
Súčasný trend je zadávať všetky pro-
fesie TZB ako je vzduchotechnika, 
chladenie, vykurovanie a ZTI jednej 
spoločnosti. Je pre to nevyhnutné ten-
to trend zachytiť a stať sa komplexným 
dodávateľom TZB.
Univenta bude naďalej výrobno-ob-
chodná spoločnosť. Má historicky 
veľké množstvo zákazníkov. Tak by to 
malo zostať aj naďalej. Plánom do bu-
dúcna je expanzia na zahraničné trhy, 
keďže produkty Univenty patria kvali-
tou k európskej špičke.

E-shop Klimavision sa rozšíril o vir-
tuálný showroom, kde si klient môže 
umiestniť vybranů klimatizaciu vo svo-
jom priestore, predstaviť si ako bude la-
diť s nábytkom. Na Slovensku ide o prvú 
podobnú službu. 
„Popri klasickom showroome na cen-
trále v Žiline máme aj jeho elektronic-
kú podobu. Dostaneme tak klimatizácie 
Haier doslova klientovi do obývačky, eš-
te predtým, ako urobí nákup,“ uviedol 
Miroslav Janura, marketingový riaditeľ 
GreMi KLIMA. 
Virtuálny showroom s rozšírenou rea-
litou vznikol v spolupráci s firmou AV 
Activities. Služba je postavená na Goog-
le Chrome pluginoch a licencií enginu 
Vectary.        (O e-shope viac na str. 4)

Virtuálny showroom

Výroba klima modulov priamo na stavbe 
v Trnave, takto bolo vyrobených 324 ks.

Pohľad na montáž modulov pomocou vyso-
kozdvižných plošín.

Finálny pohľad na moduly. Moduly ostanú 
priznané nebudú nijakým spôsobom prekryté.
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VW Slovakia (2015–2017)
Dodávka a montáž vzduchotechni-
ky pre výrobnú halu H3B v celko-
vej cene 5 000 000 €. Práce trvali 
dva roky a prebehli bez akýchkoľ-
vek väčších problémov.

Kvalita a optimálne riešenia na prvom mieste

Datacomp Košice (2012–2013)
VRV systémy, vykurovanie a chla-
denie, vetranie 

Aquapark Delňa Prešov (2012)
Vetranie a odvlhčovanie bazénovej 
haly a ostatných priestorov

Retail parky (2015–2019)
Rimavská Sobota, Poprad, Zla-
té Moravce, Bratislava – Podunaj-
ské Biskupice, Považská Bystrica, 

Posúvame naše vedomosti a schopnosti
Jaguar Land Rover Nitra (2016–2020)
Realizačný projekt a dodávka vet-
rania pre halu zvarovne, kompletné 
vetranie a chladenie pre admini-
stratívnu budovu v celkovej sume 
vyše 7 000 000 €. 

Nově rekonstruovaný Motel One 
v centru německého Mannhei-

mu bude vybaven vzduchotechni-
kou od české společnosti Luwex. 
Kontrakt za zhruba 15 milionů ko-
run zahrnuje dodávku vzducho-
technického potrubí a montáž. Prá-
ce začaly letos v dubnu a skončí 
v únoru 2022.

„Momentálně jsme v polovině. Ko-
ronavirová epidemie stavbu zpozdi-
la, ale přes všechny komplikace je 
snahou všech ji co nejrychleji do-
končit,“ říká Lukáš Kadlec, ředitel 
divize Lehká vzduchotechnika.

Michalovce, Kežmarok, Košice, Ľu-
botice - VRV systémy, vykurovanie 
a chladenie, vetranie 

Zimný štadión Kežmarok (2017–2019)
Vetranie a odvlhčovanie haly a tech-
nického zázemia

Zdravotnícke priestory nemocníc 
Svet zdravia (2015–2020)
Spišská Nová Ves, Galanta, Topoľ-
čany, Humenné, Rožňava

VPoprade vznikla pobočka Gre-
Mi KLIMA v roku 2009. Jej zá-

kladom sa stal tím 4 ľudí, ktorí už 
mali viacročné skúsenosti. A do-
dnes tu spolu s ďalšími 2 kole-
gami pracujú. V oblasti vzducho-
techniky a klimatizácie sa za 12 
rokov pobočka podieľala na viace-
rých občianskych, priemyselných, 

športových, zdravotníckych a ob-
chodných stavbách. 

„Našim cieľom je ponúknuť zá-
kazníkovi optimálne riešenie,“ uvie-
dol Peter Praženka, riaditeľ poboč-
ky Poprad. Pôsobenie je zamerané 
na východné Slovensko, avšak ne-
málo realizácií je aj po celom úze-
mí štátu. 

Medzi tie významné patria:

Pobočka GreMi KLIMA Bratislava, 
ktorá existuje od roku 2007, má 11 
zamestnancov. Vedľa riaditeľa, je to 5 
projektových manažérov stavieb, kto-
rých hlavnou úlohou je koordinácia 
realizovaných zákaziek, 2 prípravári 

stavieb a obchodný manažér. Ten 
má na starosti celkový chod dodá-
vaného materiálu na stavby. Admini-
stratívna pracovníčka má na starosti 
kompletný chod fakturácie, dochádz-
ky a je „lepidlom“ pre náš tím.

Za ním je už niekoľko významných h zákaziek:

Mezi pravidelné zakázky úse-
ku Realizace těžká vzducho-

technika společnosti Luwex patří 
práce pro cementárny v Radotíně 
a Mokré ze skupiny Heidelberger 
Cement.

V Cementárně Radotín jde na-
příklad o ty celoroční, zahrnu-
jící pravidelný servis technolo-
gií. A také podíl na generálních 
opravách nebo o zakázky získa-
né ve vyhlášených výběrových 
řízeních. To se týkalo třeba če-
ření sil, výměn a úprav ventiláto-
rů, třídič nebo rekonstrukce částí 

Přes Flow Building 
k německé zakázce

Firma se do Německa, kde už 
má za sebou řadu realizací, vráti-
la díky výborné referenci z loňské 
zakázky pro generálního doda-
vatele budovy The Flow Building 
v Praze na rohu Václavského ná-
městí a Opletalovy ulice. Zde vy-
rostl objekt, který si pronajímá ir-
ský oděvní gigant Primark, který 
v něm v červnu otevřel na ploše 
4600 metrů čtverečních třípodlaž-
ní obchod, první na českém trhu. 
Ten je vybaven vzduchotechnikou 
a klimatizací dodanou a nainstalo-
vanou Luwexem.

Cementárny v Radotíně a Mokré. 
Náročný servis i nové projekty

pneudopravy. „Cementárny před-
stavují velmi náročné provozy 
a údržba a opravy vytížené tech-
nologie jsou jejich přirozenou sou-
částí. Našim cílem je, abychom je 
prováděli kvalitně a v domluve-
ných termínech,“ říká Stanislav 
Dušek, ředitel úseku Realizace 
těžká vzduchotechnika. Není to 
prostě „výměna žárovky“, mění-li 
se či opravují třídiče, cykly, potru-
bí, klapky, fluidní žlaby, šnekové 
dopravníky nebo ventilátory.

Podobné to je i v jihomoravském 
závodě Mokrá, jedné z největších 

a nejmodernějších cementáren 
v zemi. Zde se Luwex, vedle ce-
loročního servisu a údržby tech-
nologických zařízení a vzducho-
techniky, podílí na plánovaných 
generálních opravách i nových 
investicích. Letos jde například 
o dodávku a montáž odprašovací-
ho zařízení.

V dalších dvou letech 2022 
a 2023 půjde o dodávku a montáž 
technologického zařízení skládky 
vápence. Na realizaci tohoto pro-
jektu přitom odborníci Luwexu za-
čínají pracovat už letos. 

Pobočka Bratislava 

Pobočka Poprad

Národný futbalový štadión (2019) 
Podiel na realizácii budovy s ozna-
čením NFS SO 05 (bytová časť 
s 350 bytmi), kde sa nainštalovalo 
viac ako 20 000 m2 podlahového 
kúrenia a okolo 8 000 m2 stropné-
ho chladenia. Súčasťou boli roz-
vody a vzduchotechnika. V objekte 
NFS SO (administratívna budova) 
sa realizovala vzduchotechnika 
v rámci kompletného prevetrania 
budovy. Momentálne sa pre in-
vestora pripravujú jednotlivé fitouty 
a budova sa dokončuje. Celková 
cena realizácie 3 000 000 €. 

„Chcem vyzdvihnúť náš tím ľudí, 
ktorý zvládol naozaj ťažké projekty 
a úspešne v tom pokračuje. Posú-
vame naše vedomosti a schopnos-
ti ďalej oproti konkurencii, a to je 
dobrý základ do budúcna“, uviedol 
Peter Blahút, riaditeľ pobočky Bra-
tislava spoločnosti GreMi KLIMA.

Hala zimného štadióna Kežmarok v celkovom finančnom objeme vzduchotechniky 400 000 eur.

Národný futbalový štadión v Bratislave, pohľad na strojovňu VZT na streche administratívnej budovy.
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Spoločnosť GreMi KLIMA vyvíja 
nový systém riadenia techno-

lógií rezidenčného bývania. „Chce-
me vytvoriť systém podporujú-
ci rýchle integrovanie technológií 
rôznych výrobcov, ktorí na sloven-
skom trhu ponúkajú jednotlivé časti 
TZB budov,“ vysvetľuje Michal Ki-
cak, produktový manager pre te-
pelné čerpadlá. Ten sa na projekte 
podieľa spolu s Milošom Gregorom 
a Vladom Hronským. Na vývoji ap-
likácie sa podieľa taktiež žilinská 
spoločnosť IPESoft, ktorá ju pomô-
že naprogramovať na svojej vlast-
nej softvérovej platforme D2000. 
Práce začali v decembri 2020 
a prvá pilotná inštalácia sa pred-
pokladá na september 2021. 

„Po ukončení pilotnej prevádzky 
bude uvedená prvá verzia systému 
riadenia a jej vývoj a rozširovanie 
pokračovať,“ dodal.

Integrovaný systém riadenia bu-
de plnohodnotne a efektívne ria-
diť prevádzku domov a malých 
komerčných budov. Pritom bu-
de využívať predpoveď počasia, 
predikciu spotreby a produkcie 
energie a zvyklosti správania sa 
užívateľa. To umožní jeho čo naje-
fektívnejšiu prevádzku a jednodu-
chú obsluhu.

Technológie rezidenčného bývania 
už nebudú len starosťou

Dnešný moderný dom je vyba-
vovaný mnohými technológiami 
od štandardných ako je kúrenie 
a príprava TÚV, cez menej roz-
šírené chladenie, nútené vetra-
nie, tienenie, až po centralizované 
riadenie osvetlenia či ozvučenia, 
či vlastnú produkciu elektrickej 
energie. 

„Technologické prvky TZB do-
dáva mnoho firiem, ktoré ale po-
núkajú jedno, alebo v lepšom 
prípade niekoľko zariadení. Jed-
notlivé technológie však spravidla 

fungujú ako ostrovné, a nezohľad-
ňujú možnú kooperáciu s ostat-
ným vybavením. To chceme zme-
niť,“ uviedol Michal Kicak.

Napríklad klimatizačná jednotka 
sa pokúša vychladiť priestor, ale 
tieniaca technika na francúzskych 
oknách otočených na juh v slneč-
ný letný deň nemá povel na čias-
točné zatienenie, či sú otvore-
né terasové dvere. To sa prejaví 
na nehospodárnom prevádzkovaní 
chladenia. To, aj napriek maximál-
nemu výkonu, nedokáže vychladiť 

Do Luwexu přišel 
v roce 2020, aby 
vybudoval divi-
zi Čisté prostory. 
Ta se zaměřu-
je na komplexní 
dodávky čistých 
prostor pro zdra-
votnictví, potravinářství, automobilo-
vý, elektrotechnický a farmaceutický 
průmysl. Divize sídlí v Liberci a v prv-
ním roce činnosti je cílem obrat kolem 
40 milionů korun.
Václav Daněk je zkušeným manažerem. 
Po absolvování Technické Univerzity 
v Liberci pracoval v letech 1986 až 2018 
v Libereckých vzduchotechnických zá-
vodech. Zpočátku v oddělení vývoje ae-
rosolových filtrů, po roce 1990, kdy do-
šlo ke změně výrobního programu, za-
ložil oddělení čistých prostor. V něm ří-
dil oddělení vývoje a také prodej a výro-
bu pro Čechy a Slovensko, později i pro 
střední a východní Evropu. Po změ-
ně vlastníka v roce 2018 z firmy ode-
šel a nastoupil jako obchodní ředitel 
ve společnosti Daldrop technik. Odtud 
vedla jeho cesta do Luwexu, kde tehdy 
probíhala restrukturalizace. „Rozhodlo 
o tom setkání s vlastníkem, panem Gre-
gorem. Byla to nová, velká výzva. Zvláš-
tě, když jsou čisté prostory mou pracov-
ní srdcovou záležitostí,“ říká. 
Luwex tím své podnikání doplnil o úz-
ce specializovanou činnost, která se 
zaměřuje na komplexní dodávky vzdu-
chotechnických systémů společně 
s výstavbou čistých prostorů. Ty ga-
rantují zákazníkovi veškeré parametry 
prostředí jako je čistota, teplota, vlh-
kost, přetlaky, které výsledný chráně-
ný produkt požaduje.

PŘEDSTAVUJEME
manažery Luwexu
Ing. Oto Sova, 
ředitel divize Chlazení 
a topení
V Luwexu působí 
od roku 2017, kdy 
nastoupil na pozi-
ci obchodního ře-
ditele. Je absol-
ventem Vysoké 
školy technické 
v Košicích specia-
lizace TZB. Ve městě se také v červnu 
1965 narodil. Pracovní kariéru začínal 
v roce 1989 jako projektant ústředního 
topení, rozvodů plynu a vzduchotech-
niky v košických firmách. Pracoval ta-
ké v investičním oddělení Slovenských 
telekomunikací a podílel se na jejich di-
gitalizaci. Ve firmě Klimavex byl vedou-
cím nákupu, technickým a pak i ob-
chodním ředitelem. Na stejné pozici 
působil i ve firmách Janka – Lennox 
a Victaulic. Posledních deset let před 
příchodem do Luwexu strávil ve spo-
lečnosti CIUR jako obchodní a technic-
ký ředitel divize TZB.
Své pracovní krédo formuje do věty: 
„Dělat vše tak, jak to nejlépe umím a do-
držet, co slíbím.“ Sází na komunikaci, 
otevřenost a poctivost i v obchodě.
Ve volném čase rád lyžuje, jezdí na ko-
le, motorce a inline bruslích, věnuje se 
také izraelské sebeobraně - krav maga.

Ing. Václav Daněk, 
ředitel divize Čisté prostory

priestor na žiadanú teplotu. Majiteľ 
domu sa pritom musí stať odborní-
kom na meranie, reguláciu a tech-
nológie. Výsledkom je nespokojný 
a frustrovaný investor – majiteľ. 

Aby sa takéto vybavenie do-
mu nestalo príťažou, ale radosťou, 
pomôže vyriešiť práve aplikácia 
GreMi KLIMA: Prvýkrát by mala 
byť predstavená na začiatku je-
sene 2021 na pilotnej inštalácii. 
Spustenie predaja sa predpokla-
dá na prelome októbra a novem-
bra 2021. 

Pomerne dobre sme zvládli samot-
nú organizáciu a riadenie jednotli-
vých projektov a tiež firmy ako takej. 
Na Slovensku sme však nezvládli 
nahradiť výpadok veľkých projek-
tov. Veľa investorov ich pozastavilo 
a niektoré boli úplne zrušené. 

Jaké byly důsledky? 
V druhej polovici roka sa to preja-
vilo prepadom tržieb. Celkovo bol 
obrat na Slovensku o 20 percent 
nižší oproti plánu. To sa možno 
nezdá ako zlý výsledok, malo to 
ale za následok prepúšťanie hlav-
ne vo výrobnej prevádzke. Tá je 
totižto najcitlivejšia na pokles tržieb. 
Naproti tomu v Česku sa Luwexu 
podarilo aj napriek pandémii do-
siahnuť stanovené tržby.

Už máme za sebou i polovinu roku 
2021. Naplňují se vaše představy? 
Daří se plnit podnikatelské cíle? 
Znova je potrebné rozdeliť plán 
a hodnotenie na dve samostatné 
časti. V Česku sme si dali za cieľ 
udržať, prípadne o niečo navýšiť 
tržby oproti minulému roku. Prvá 
polovica roka ukazuje, že tento cieľ 
je reálny. 

A na Slovensku? 
Po spoločnom uvážení sme nastavili 

rozpočet na veľmi pesimistický va-
riant. Začiatkom roka vôbec nebolo 
jasné či, a aké projekty sa vôbec 
rozbehnú. Prvé tri mesiace sme bo-
li na tržbách cca 35 percent vo-
či štandardu, ktorý bežne robíme. 
Našťastie od apriľa sa tržby po-
stupne vrátili do normálu a výhľad 
do konca roka už vyzerá sľubne.

S čím jste vůbec do letošního 
roku šli? S jakými základními cíli, 
ambicemi? 
Kríza nás naučila, že najzraniteľšie 
sú stredné a veľké projekty. Tie, 
ak vypadnú, je ťažké ich nahra-
diť. Rozhodli sme sa preto venovať 
úsilie menším zákazníkom a men-
ším projektom. Firmu našej veľkosti 
neuživia malé projekty typu klima-
tizačných jednotiek do domov. Je 
však potrebné mať produkty aj pre 
takýchto zákazníkov. 

Jak se to projevilo?
Základným cieľom spoločnosti bo-
lo rozšíriť poskytované služby aj 
pre malých zákazníkov. Začali sme 
vývoj inteligentného energetické-
ho centra pre rodinný dom, začali 
sme spoluprácu s firmou Univenta, 
dodávateľom podlahového kúrenia 
a stropného chladenia. Začali sme 
predávať klimatizácie Haier. Toto 
všetko s cieľom mať produkty pre 
menšieho koncového klienta. 

V kovidové době skupina Luwex 
vyvinula mobilní očkovací centra, 
která se osvědčila v Německu i Bel-
gii. Na vývoji a marketingu se podílel 
také slovenský technologický klastr 
Inovato. To byl od počátku záměr?
Vývoj mobilných očkovacích cen-
tier je v prvom rade zásluha spoloč-
nosti Luwex. Vzhľadom na rýchlosť, 
akou bol daný projekt naprojekto-
vaný, vyrobený a nainštalovaný, 
je to unikát. Inovato sme prizvali 
do tohto projektu až v čase, keď 
bol prvý produkt pripravený na do-
danie. Úlohou Inovata je sieťovať 
firmy na Slovensku a v Česku, po-
máhať im spolupracovať, spoločne 
hľadať inovácie, a tak dávať prida-
nú hodnotu ich produktom a služ-
bám. V prípade očkovacích cen-
tier bola úloha Inovata nájsť cestu 
predaja na nemecký a rakúsky trh. 

Proč jsou inovace tak důležité pro 
rozvoj firmy i ekonomiky? 
Dnes žijeme najrýchlejšie sa menia-
cu dobu aká tu kedy bola. Kľudne 
sa môže stať, že fabrika, čo dnes 
vyrába nejaký produkt, tu o pár ro-
kov nebude. Svet sa digitalizuje, 
autá elektrifikujú, výrobné procesy 
sa automatizujú. Malá firma sa ľah-
ko prispôsobí novým trendom. My 
sme už dnes veľká firma. Je pre-
to nevyhnutné ísť s dobou. Nielen 
hľadať a prispôsobovať sa novým 

trendom, ale tieto trendy spoluvy-
tvárať. A to je hlavnou úlohou Ino-
vata. S hrdosťou musím povedať, že 
GreMi KLIMA sa stala jedným so 
zakladajúcich členov tohto občian-
skeho združenia a bude sa aktívne 
podieľať na jeho smerovaní.
 
Jak se vůbec dobré nápady rodí? 
Od stolu nebo jde o reakci na pop-
távku trhu? 
Na začiatku nikdy nie je jasné, čo 
je a čo nie je dobrý nápad. Dôležité 
je rýchlo rozpracovať danú vec a ísť 
za zákazníkom. Až on vždy zhod-
notí, čo má budúcnosť, a čo nie. 
Najdôležitejšie je ale vytvoriť pro-
stredie a dať do kopy ľudí, ktorí hľa-
dajú cesty a spôsoby ako dať tomu 
čo robíme niečo naviac. Niečo čo 
náš produkt alebo službu urobí uni-
kátnou, lepšou, krajšou, lacnejšou, 
jednoducho inovatívnejšou. 
 
Čím tedy ještě Gremi překvapí? 
GreMi KLIMA má dnes skúsenosti 
s vzduchotechnikou, chladením, vy-
kurovaním, očkovacími kontajnermi, 
kontajnermi pre motorgenerátory, 
odprášením pre rôzne druhy pra-
chu, spaľovaním biomasy. Je to ob-
rovské know how, obrovský poten-
ciál vedomostí a skúseností. Úlohou 
do budúcna bude využiť tieto ve-
domosti a pripraviť na ich základe 
nové projekty a produkty.

(Dokončení ze strany 1)

Miloš Gregor: Kríza nás naučila, že 
najzraniteľšie sú stredné a veľké projekty

Rezidenčný dom dneška - prvky
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Do portfólia značiek, ktoré Gre-
Mi KLIMA navrhuje vo svojich 

projektoch a realizáciách pribudla 
od roku 2019 značka Haier. Tá sa 
dostáva ku koncovým klientom aj 
cez e-shop Klimavision.sk. GreMi 
KLIMA sa stala v roku 2021 ofi-
ciálnym a výhradným distribútorom 
značky Haier pre Slovensko. 

„Predchádzala tomu dvojročná 
spolupráca, počas ktorej sme na-
vrhovali chladenie a vykurovanie 
práve zariadeniami Haier. Spokoj-
nosť klientov bola veľká, a preto sme 
spoluprácu s Haier posunuli v tomto 
roku na vyššiu úroveň,“ hovorí Mi-
roslav Janura, marketingový riaditeľ 
a produktový manažér GreMi KLI-
MA. Tá tak doplnila ponúkané pro-
dukty značiek Daikin či Mitsubishi. 

Globálny hráč 
Haier Group vznikol v roku 1984 
v meste Qingdo. Z malej továrne 
sa vďaka neustálemu vývoju, dôra-
zu na inovácie, kvalitu a moderné 
technológie vytvorila silná medziná-
rodná skupina. Tá vo 122 továrňach 
zamestnáva po svete takmer 70 ti-
síc ľudí. Koncern má 14 vývojových 
centier, 25 priemyslových parkov, 
106 predajných centier a 10 tisíc 
patentov. Ide teda o silnú, globálnu 
značku. Na všetky klimatizačné za-
riadenie tak vieme poskytnúť aj roz-
šírenú záruku.

GreMi KLIMA sa stala 
na Slovensku výhradným 
distribútorom značky Haier

FOTOKALEIDOSKOP

Okolo Vodného diela Žilina. Aj v pandémiou poznačenom čase sa vlajka 
spoločnosti GreMi KLIMA prevetrala.Stalo sa tak v rámci 19. ročníka obľúbeného 
žilinského Vianočného behu v decembri 2020. Ten sa konal v rámci bežeckého pro-
jektu Individual Run Od Mikuláša po Luciu.
Zabehať si do okolia Vodného diela Žilina ju vzali viac, či menej trénovaní zamest-
nanci centrály GreMi KLIMA Jana Franeková, Martina Gabčíková, Renáta Husárová, 
Ján Beleš, Miloš Gregor, Ivan Jancko, Jakub Kučerík. V rámci individuálneho behu 
na trati 8 200 metrov dosiahla Martina Gabčíková 7. najlepší čas zo všetkých 95 
zúčastnených žien. A kde sa vlajka dostane nabudúce?                        Ivan Jancko

Podľa štatistiky Euromonitor a USA 
Newsweek´s je Haier jednotkou vo 
výrobe domácich spotrebičov už 12 
rokov po sebe. Do skupiny patria 
značky ako GE Appliances, Can-
dy, Casarte, Leader, AQUA, Fisher 
& Paykel a samozrejme Haier ACG 
(Air Conditioning Group, divízia pre 
klimatizácie). 

Nižšie investičné 
a prevádzkové náklady
Haier ACG ma rozvinuté technoló-
gie úspory energie, ochrany život-
ného prostredia a inteligentného 
ovládania. Jej výrobné rady zahŕňa-
jú riešenia pre chladenie, kúrenie 
a vetranie pre bytové, komerčné 
a priemyslové aplikácie zahrňujúce 
VFR (MRV) systém, multisplit a split 
systémy. Cieľom je znížiť investičné 
a prevádzkové náklady na klimati-
zácie pre zákazníkov.

Zariadenia Haier sa vyznaču-
jú vysokou kvalitou a moderným 
dizajnom. Energetická účinnosť 
začína na A+++, pri vyšších vý-
konoch ako napríklad 7 kW je 
účinnosť A++. Oproti konkurenč-
ným zariadeniam sa vyznačujú 
nízkou hlučnosťou (hodnota Lp 
1m, ktorá znamená pocitovú hluč-
nosť pre užívateľa), dosahujú naj-
lepšiu „tichosť“ až 15dB(A) (mo-
del Jade). U väčšiny zariadení 
Haier je hlučnosť pod 20 dB(A), 

čo zodpovedá noci na vidieku ale-
bo padaniu lístia. 

Všetky klimatizačné jednotky tej-
to značky sa môžu pochváliť certi-
fikáciou Eurovent. 

Značka Haier má najväčší podiel 
predaných smart klimatizácií s wi-
fi (30 percent trhu) a je svetovou 
jednotkou v predaji samočistiacich 
klimatizácií (až 40 percent trhu). 
Samočistiace funkcie sú prínosom 
nielen pre užívateľa, ale aj pre eko-
lógiu, nakoľko nie je potreba che-
mikálií na čistenie klimatizácií. 

Haier ponúka aj aplikáciu pre 
mobilné telefóny hOn (skráte-
nie z Haier On), ktorá vie integ-
rovať celú domácnosť spotrebičov 
Haier, chladničky, mrazničky, vino-
téky, práčky, klimatizácie, vysáva-
če a ďalšie. Zároveň táto aplikácia 
podporuje aj hlasových asistentov 
od Google a Amazonu. 

Pre všetky klimatizácie mode-
lového roku 2021 pripravil Haier 
celú paletu funkcionalít pre zdra-
vý a čistý vzduch. Tie sú posta-
vené na technológií UV-C, čiste-
ní výmenníka a ďalších. Rovnako 
všetky nové modely sú štandardne 
vybavené wifi, čo umožňuje smart 
ovládanie z mobilu.

Viac informácií o týchto nových 
modeloch a ich dezinfekčných 
funkcionalitách nájdete v e-shope 
www.klimavision.sk.

E-shop klimavision prekvapí. Ponúka rad 
služieb a noviniek

P rojekt KLIMAVISION vznikol 
v júni 2020 a jeho cieľom je 

predávať klimatizácie, tepelné čer-
padlá a čističky vzduchu do konco-
vého rezidenčného sektora. Od feb-
ruára 2021 je spustený moderný 
e-shop Klimavision.sk, ktorým spo-
ločnosť GreMi KLIMA ponúka rýchly, 
odborný a pohodlný nákup zariade-
ní v spojení s kvalitnými službami.

„Pre tento obchodný kanál sme 
sa rozhodli, nakoľko v segmente re-
zidenčného predaja vzduchotech-
niky vidíme priestor na vytvorenie 
moderného, rýchleho a odborného 
predajného portálu 3. tisícročia,“ 
hovorí Miroslav Janura, marketingo-
vý riaditeľ GreMi KLIMA. Vďaka čo-
mu klienti nájdu všetky informácie 
rýchlo a nákup s montážou zreali-
zujú do niekoľkých kliknutí v mobile.

Z tejto myšlienky vznikol aj názov 
e-shopu Klimavision: Klima = prí-
jemná a zdravá klíma v lete, v zi-
me alebo v zložitom prechodnom 

Nový osmipodlažní Stages Ho-
tel Prague, který vyrostl v těs-

ném sousedství O2 areny a O2 
universa, má vzduchotechniku 
od společnosti Luwex. Ta byla do-
davatelem liberecké stavební firmy 
Syner. 

V hotelu je téměř 300 pokojů 
různých velikostí a dispozic, řa-
da sálů a konferenčních místnos-
tí, restaurace, bary, fitness a krytá 
parkovací stání. Investorem byla 
společnost Bestsport, která pro-
vozování svěřila řetězci Marriott 
International a jeho skupině Tri-
bute Portfolio, zahrnující unikátní 
lifestylové hotely. Práce probíhaly 
od dubna 2020, otevření hotelu se 
plánuje na poslední čtvrtletí letoš-
ního roku. 

Luwex dodával část vzducho-
technických zařízení včetně speci-
álních digestoří vybavených samo-
hasícím systémem a zařízení pro 
větrání chráněných únikových cest. 
Ty slouží pro bezpečnou a včas-
nou evakuaci osob v případě po-
žáru a přístup požárních jednotek.

Nový pražský hotel má 
vzduchotechniku od Luwexu

Druhý ročník turnaje Luwex Golf Cup 2021. V polovině srpna se 
odehrál v Liberci na hřišti klubu Ypsilon Golf. Pozvání přijalo na šest desítek gol-
fistů z řad významných obchodních partnerů firmy Luwex. Ti si kromě sportovního 
zážitku a radosti ze hry mohli odnést i golfové míčky s novým logem Luwexu. S ni-
mi se také celý turnaj odehrál. „Chtěli bychom, aby to byl náš turnaj se vším všudy, 
tedy i s našimi golfovými míčky,“ říká výkonný ředitel Miloslav Mácha. Proto padla 
volba i na toto krásné, ale těžké hřiště, s výborným servisem a zázemím.

Luwex Golf Cup 
2021

II. ročníkII. ročník Luwex Golf Cup 
2021

Na střeše hotelu, propojeného 
s oběma sousedními halami sys-
témem lávek a piazzet, jsou umís-
těny technologie. Tedy mimo jiné 
i vzduchotechnika pro jednotlivá 
patra, suché chladiče a ventilátory 
požárního větrání.

VZDUCHOTECHNIKA NEWS – informační zpravodaj pro zaměstnance a obchodní partnery skupiny GreMi. Ročník 2. číslo 2, vydává Odštěpný závod GreMi KLIMA s.r.o., K. Světlé 2238/2, 370 04 České Budějovice, IČ: 07535694. 
Řídí redakční rada Miloslav Mácha, Veronika Bicanová a Miroslav Janura. Společnost při tvorbě článků zpracovává poskytnuté osobní údaje v souladu s nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) a v souladu se zákonem č. 110/ 2019 Sb. O zpracování osobních údajů. 
Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány pouze za účelem vydání zpravodaje a jeho on-line verze na www.luwex.cz. Polygrafický a redakční servis nakladatelství Typ a Zdeněk Zuntych (Z-Média). Datum vydání 18. 8. 2021. Zdarma.

období. Vision = neustála chuť ino-
vovať, mať víziu a jej benefity priná-
šať aj našim klientom.

E-shop je dizajnovo čistý a pre-
hľadný s intuitívnym ovládaním a opti-
malizáciou na SEO. Smart funkciona-
lity e-shopu sa priebežne dopĺňajú. 

„Naše produkty na e-shope obsa-
hujú najviac technických informácií 
a podrobné porovnávanie uľahčuje 
výber správneho produktu. Zo širo-
kých možnosti financovania si vybe-
rie každý,“ dodal Miroslav Janura. 

Cez četovacie okno je možnosť 
poradenstva, kedykoľvek to klient 
požaduje. Na e-shope je taktiež 
možnosť tvoriť recenzie k produk-
tom, alebo požiadať o radu, či kon-
zultáciu prostredníctvom podstrán-
ky Poradňa.

V časti Blog teraz predstavujeme 
značku Haier. Cieľom tejto pod-
stránky je vzdelávať verejnosť ako 
správne vybrať a používať klimati-
záciu, tepelné čerpadla a čističky 
vzduchu.

Do budúcna pribudnú ďalšie ino-
vatívne prvky ako: montážna kalku-
lačka, online obhliadka, bookovací 
systém na montáže, či inovatívne 
platobné metódy.

Už teraz je k dispozícii videore-
cenzia klimatizácie značky Haier 
cez QR kód:

Provoz hotelu byl svěřen řetězci Marriott 
a jeho skupině Tribute Portfolio.


