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P O N U K A
spoločnosti A U T O - K L I M A ®  Bratislava s. r. o.

Montáž chladiarenských, mraziarenských 
agregátov

chladenie s integrovanou alebo strešnou 
kondenzačnou jednotkou, s elektrickou 
prípojkou alebo bez prípojky, pohonom od 
motora alebo batériou napájané jednotky

Montáž izotermických izolácií do všetkých 
typov vozidiel, nadstavby

chladiarenských, mraziarenských, 
pekárenských, na špeciálne určenie, atď.

Zaizolovanie len časti vozidla podľa požiadavky zákazníka
(podlaha, jednotlivé steny, strop, atď.)

Výroba a montáž špeciálnych prestavieb 
vozidiel

- vojenské vozidlá, pohrebné vozidlá, 
laboratóriá, mobilné kancelárie, 
prepravníky osôb, atď.
- rozdelenie ložnej plochy na viac častí, 
policové systémy, pojazdné predajne, atď.

Klimatizačné zariadenia do osobných, úžitkových a nákladných 
vozidiel, ale aj do vozidiel na špeciálne 
určenie – prenosové vozy, pojazdné dielne, 
poľnohospodárske a priemyselné stroje, 
vozidlá na prepravu psov, kvetov, 
minibusy, autobusy, karavany, atď.

Nezávislé klimatizácie kompresorové a vodné do všetkých typov 
nákladných vozidiel

Príslušenstvo - záznamníky teploty 
- termozávesy
- nezávislé kúrenie
- kotviace lišty, rozperná tyč, mäso vo vise
- prídavné osvetlenie
- monitorovacie zariadenie
- prídavné vzduchové pruženie
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O spoločnosti A U T O - K L I M A ®  Bratislava s. r. o.

História
     Spoločnosť  AUTO-KLIMA Bratislava s.r.o. s výhradným zastúpením spoločnosti  ALEX ORIGINAL LTD. 
Engineering  Co.  a   zastúpením  spoločnosti  AUTOCLIMA S.p.A.  je  odbornou  spoločnosťou  zaoberajúcou  sa 
dovozom,  predajom,  montážou,  servisom prepravných  chladení  /  mrazení,  autoklimatizácií,  náhradných  dielov  a 
príslušenstva , atď.  za bezkonkurenčné ceny.  
    Spoločnosť ALEX ORIGINAL LTD. Engineering Co. neustále  rozširuje  rad  svojich produktov, čo  znamená 
rozšírenie našej ponuky, čím môžeme maximálne uspokojiť potreby konečných  zákazníkov. 

Nakoľko budúci rok 2013  je  20.  jubilejným rokom zastúpenia a     vzájomnej spolupráce spoločností AUTO-KLIMA   
Bratislava a     ALEX Original,  pripravili sme pre zákazníkov mimoriadne výhodné ceny našich zariadení.  

Ceny sú vytvorené výhradne pre zákazníkov na Slovenskom trhu a     v     Čechách a     to za podpory výrobcu - spoločnosti   
ALEX Original LTD.

Všetky  technologické  zariadenia  zodpovedajú  schválenému  typu  a  vyhotoveniu  podľa  Ministerstva  dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR pod schvaľovacou značkou "27 MD S-00253-02", "27 MD S-00254-01„ a i., 
Naša spoločnosť má zavedený systém manažérstva kvality ISO 9001 : 2008.

Za posledných pár rokov nám  bolo udelených viac ocenení:

�  Marec 2005 – ocenenie „Grand Prix Gastra 2005 “  za chladiarenské  vozidlo, t.j. za  izotermickú izoláciu podľa 
noriem ATP a takisto za prepravné chladenie  s certifikátom ATP

� v rokoch 2005, 2006, 2009  –  bola  naša  spoločnosť  ocenená  ministrom  vnútra SR   za  podporu   a prínos  pri 
realizácií projektov v oblasti vozidiel ministerstva vnútra

� Ocenením   našej  dlhodobej  a kvalitnej  práce  v  odbore  bolo uzavretie zmluvy s viacerými importérmi vozidiel, 
čím  sme sa stali schváleným a odporúčaným dodávateľom  v oblasti prestavieb vozidiel (chladiarenských, 
mraziarenských, čiastočných , pre špeciálne využitie, a pod...) a to nasledovne:

- V roku 2007 sme uzatvorili zmluvu s importérom vozidiel PEUGEOT   pre SR   

- V roku 2010 sme uzatvorili zmluvu s importérom vozidiel FIAT   pre SR aj ČR   

- V roku 2011 sme uzatvorili zmluvu s importérom vozidiel RENAULT   pre SR aj ČR    a CITROEN   pre SR   
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Preferencie

Naše prepravné chladenia, klimatizácie a prestavby sa uplatňujú v mnohých oblastiach, ako sú:

- Štátne veterinárne  a potravinové ústavy,  zdravotníctvo –  vozidlá  na  prepravu  liekov  a iných liečiv, krvné 
deriváty, laboratóriá, vozidlá zdravotnej služby na prepravu osôb, atď.

- Vozidlá  ministerstva  vnútra  i  obrany  -  kynologický zbor,  mýtna  polícia,  colná  správa, justícia, vojenské 
vozidlá 

-  Potravinársky  priemysel  ,  preprava  kvetov  a  rôznych  špeciálnych  byliniek,  pohrebné  vozidlá,  preprava 
starožitností  a iné ..  

                              

   

Spoločnosť AUTO–KLIMA Bratislava s.r.o. je držiteľom viacerých  certifikátov 
a osvedčení:

1/   Osvedčenia zástupcu výrobcu  - Alex Original, AUTOCLIMA, ZANOTTI, DIRNA
2/   Typové schválenia všetkých dodávaných zariadení – ALEX, Autoclima, Zanotti, Dirna
3/   Osvedčenie výrobcu – nadstavba Auto-Klima, izolácia, zateplenie skrine
4/   Typové schválenie na pevnú nadstavbu, zateplenie skrine
5/   Certifikát TÜV NORD pre systém manažérstva kvality  EN ISO 9001 : 2008
6/ Certifikáty ATP - Chladiarenské zariadenia majú certifikáty ATP priamo od výrobcu a izotermické izolácie majú certifikáty 
ATP vydané Technickým skúšobným ústavom Piešťany, podľa dohody o medzinárodných prepravách skaziteľných potravín 
a o špecializovaných prostriedkoch určených pre tieto prepravy
7/  Schválenia na hromadnú prestavbu jednotlivých typov vozidiel  - na základe ktorého je spoločnosť oprávnená vydať 
všetky potrebné doklady na zápis prestavby do Osvedčenia o evidencii vozidla.  ( Podľa platného zákona č. 307 / 2009 z 19. 
06. 2009,  ktorým sa zmenil a doplnil zákon č.725/2004 Z. z. s platnosťou od 01.09.2009, je prevádzkovateľ  vozidla do 7 dní 
od  vykonania  prestavby vozidla  písomne požiadať  príslušný  obvodný úrad dopravy o zápis  zmien  údajov  do  osvedčenia 
o evidencii alebo do technického osvedčenia vozidla . K žiadosti je potrebné predložiť doklady o vykonaní TK (technickej 
kontroly) vozidla, EK (emisnej kontroly) a KO (kontroly originality) )
8/ Schválenie na prestavanie vozidiel určených na dostavbu - s nedokončeným (otvoreným) TP ( v tomto prípade nie je 
nutné pred prestavbou vozidlo prihlásiť do evidencie, čo predstavuje pre zákazníka úsporu ako času tak aj financií )

Montáž chladiarenských zariadení a výroba izotermických izolácií prebieha v našej spoločnosti  „pod jednou 
strechou“ (priamy dovozca agregátov +  priamy výrobca izolácií )
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Výhody prestavieb AUTO-KLIMA
 Kvalita 
 Cena
 Široký výber produktov 
 Medzinárodný ATP certifikát + kompletné doklady potrebné na zápis
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