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SYSTÉMY – KVALITA – SPOKOJNOSŤ
Tri slová charakterizujúce spoločnosť SQS TEAM, s.r.o. – spoločnosť pôsobiacu na trhu od roku
1997 v oblasti Technického Zabezpečenia Budov.

Rozsah činnosti:
Projekčná činnosť v oblasti vykurovania, klimatizácie, vzduchotechniky a merania a regulácie
Inžiniersko - dodávateľská činnosť
Montáž
Záručný a pozáručný servis
Poskytovanie poradenskej činnosti

Zameranie:
Administratívne a spoločenské priestory
Obytné priestory
Banky
Reštauračné, hotelové a kuchynské zariadenia
Potravinárske priestory
Zdravotnícke priestory
Výrobné a priemyselné haly
Špeciálne prevádzky – čisté priestory, vetranie technologických priestorov

Na základe požiadavky zákazníka vypracujeme komplexnú ponuku na uvedené činnosti.
Záleží len od zákazníka v akom rozsahu mu naša spoločnosť splní jeho požiadavky.

O kvalitách spoločnosti SQS TEAM,s.r.o. svedčí aj fakt, že spoločnosť je zástupcom a dlhodobým
spolupracovníkom s významnými výrobcami a spoločnosťami pôsobiacich v oblasti technického
zabezpečenia budov.
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Vzduchotechnika, Klimatizácia
Sme dodávateľom zariadení popredných výrobcov vzduchotechnických a klimatizačných zariadení,
s bohatou medzinárodnou pôsobnosťou a dlhoročnou tradíciou, ako sú:
Spoločnosť DAIKIN, považovaný za najpokrokovejší výrobný závod a predajca klimatizačných
chladiarenských zariadení, spoločnosť MITSUBISHI ELECTRIC predajca klimatizačných zariadení,
iní poprední výrobcovia vzduchotechnických a klimatizačných zariadení.

a
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Na základe požiadavky a dopytu zákazníka sme schopný dodať zariadenia od akýchkoľvek výrobcov.
Dodávané zariadenia: Split a MultiSplit systémy, VRV systémy, vzduchom a vodou chladené chladiče,
kompaktné klimatizačné zariadenia, sušiace a odvlhčovacie zariadenia, vetracie zariadenia, odprašovacie
zariadenia, stavebnicové odvlhčovacie systémy, teplovzdušné jednotky s plynovým/olejovým horákom,
plynové priestorové ohrievače, centrálne plynové jednotky, jednotky so spätným získavaním tepla,
chladiace stropy.

Vykurovanie
V oblasti vykurovacej techniky firma spolupracuje s najvýznamnejšími svetovými výrobcami ako sú napr.
VIESSMANN, BUDERUS a pod.. Vykurovanie sa realizuje v spoločenských priestoroch, reštauračných,
hotelových a kuchynských zariadeniach, potravinárskych priestoroch, zdravotníckych priestoroch,
bankách, výrobných halách a iných priestoroch.

Meranie a regulácia
V oblasti merania a regulácie spoločnosť SQS TEAM, s.r.o. nadväzuje svojou činnosťou na tradície
Krajského montážneho a servisného strediska meracej a regulačnej techniky so sídlom v Novom Meste nad
Váhom, nakoľko väčšina pracovníkov spoločnosti sú bývalí zamestnanci strediska.
Spoločnosť SQS TEAM, s.r.o. ponúka inteligentné riadiace systémy od svetových výrobcov ako sú napr.
Sauter, Siemens Building Technologies, Johnson Controls, Honeywell.

Diela sa odovzdávajú s projektovou dokumentáciou skutočného vyhotovenia, s príslušným odovzdávacím
protokolom, súčasťou ktorého sú certifikáty použitých zariadení, osvedčenia o akosti a kompletnosti,
záručné listy a revízne správy.

Projektová dokumentácia a cenové ponuky sú k dispozícii v elektronickej forme a to v programoch ako
Autocad, Word, Excel.
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