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Příjemné klima lidem.
Vysoký výkon technologiím.
Od roku 2002 prodáváme a servisujeme technologie, které 
vytváří příjemné klima lidem v bytových domech, průmyslo-
vých objektech, komerčních budovách i kancelářích a zajiš-
ťují optimální podmínky pro běh IT technologií v datacent-
rech. Jsme tým zkušených specialistů a odborníků v oblasti 
chlazení a klimatizace nejvyšší úrovně. Jsme COMPLETE CZ.

Nabízíme kompletní porfolio 
produktů a technologií pro 

chlazení, klimatizaci a non-IT 
infrastrukturu datových center. 

Know how

Servis Prodej

Jsme profesionálové. 
Naše znalosti a praxe jsou 
základem vaší spokojenosti. 
Vy přinesete zadání, my 
dodáme řešení. 

Zajišťujeme zprovoznění, následný 
servis a opravy zařízení. Pro 
partnery se servisní smlouvou
zajišťujeme servis a opravy
zařízení v režimu 365/7/24.

KDO JSME



Díky našemu know how, praxi našich techniků a moderním 
technologiím dokážeme vyhovět náročným požadavkům 
našich zákazníků. Na jednu stranu očekávají vysoký výkon 
na druhou stranu hledají energeticky úsporná řešení. Naše 
řešení chlazení a klimatizace se vyznačují nízkou hlučností, 
vysokou účinností a minimálními provozními náklady. Sou-
časně splňují náročné podmínky technických, kvalitativních 
i ekologických certifikátů.

Chladící jednotky a tepelná čerpadla, které prodáváme 
a jsou určené pro trh EU, splňují veškeré požadavky 
EVROPSKÉHO NAŘÍZENÍ 2016/2281 – EcoDesign výrobků.

EcoDesign

ISO 9001
LL-C (Certification)

LL-C (Certification)

ISO 14001

Nízké provozní náklady.
S ohledem na životní prostředí.

ŠPIČKOVÉ TECHNOLOGIE



Více než 20 let zkušeností.
Silný profesionální tým.
Profesionalita a neustálé rozšiřování našich znalostí je naší 
základní firemní hodnotou. Máme praxi, která je k nezaplace-
ní. Realizovali jsme ticíce zakázek a víme přesně jak v každé 
fázi přípravy, realizace a servisu postupovat. Cenné know how 
nám poskytují výrobci technologií a zařízení, která prodává-
me. Pravidelně se zúčastňujeme školení a sledujeme techno-
logické trendy. 

Vlastní zkušenosti a postupy sdílíme s našimi zákazníky, pro-
jektanty, investory a realizačními firmami. Naše know how 
vám přináší pohodlí. Stačí, když nám sdělíte váš požadavek 
a my navrhneme vhodné řešení. Ať už se jedná o fázi přípra-
vy projektu nebo výběru a nákupu vhodné technologie nebo 
zprovoznění a servisu vašeho zařízení. 

Naše znalosti a praxe jsou základem vaší spokojenosti.

13 000+
dokončených 

projektů

více než 

20 let
odborné práce  

v oboru

již více než 

2 000+ 
spokojených 

klientů

více než 

35
produktových 

řešení 

nabízíme

5
předních světových 

výrobců

zastupujeme

KNOw HOw A SLUžby 



PROfESIONáLNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH POTŘEb

365/7/24
non-stop servis 

pro partnery s uzavřenou servisní smlouvou 

PRVOTŘÍDNÍ TECHNOLOGIE POTŘEbUJÍ PROfESIONáLNÍ SERVIS

 » Pravidelný servis zařízení

 » Zásahový servis zařízení

 » Servisní plány, opravy 

 » Zaškolení provozního personálu

Servisní služby

Jsme tu pro vás ve všech fázích přípravy projektů, realizace a provozu

 » Poskytujeme technickou podporu a poradenství investorům, projekčním a realizačním firmám

 » Připravíme nejvhodnější technické řešení s ohledem na vysokou účinnost zařízení, nízkou hlučnost,   
 energetickou úsporu a nízké provozní náklady s dlouhým životním cyklem zařízení

 » Dodáváme kompletní portfolio produktů pro chlazení objektů a datacenter od předních světových výrobců

 » Zajišťujeme odborné nastavení a zprovoznění zařízení – start up



 » VZDUCHEM A VODOU CHLAZENÉ STROJE / fREE – COOLING / TEPELNá ČERPADLA 
 » MULTIfUNKČNÍ A VÍCE TRUbKOVÉ CHLADÍCÍ STROJE / TEPELNá ČERPADLA
 » KONDENZAČNÍ JEDNOTKy
 » SUCHÉ CHLADIČE, VZDUCHEM CHLAZENÉ KONDENZáTORy
 » fANCOILy – PARAPETNÍ, PODSTROPNÍ, KANáLOVÉ, KAZETOVÉ, NáSTĚNNÉ
 » SPLITy, MULTISPLITy, VRf SySTÉMy – CHLADÍCÍ VÝKONy OD 2,5 kw DO 246 kW
 » TEPELNá ČERPADLA PRO REZIDENČNÍ ObJEKTy
 » JEDNOTKy PŘESNÉ KLIMATIZACE – SáLOVÉ, MEZIRACKOVÉ (INROw) A PODSTROPNÍ PROVEDENÍ

PRODUKTy

tí (provozně úsporná), nízkým hlukem vyzářeným do okolí. 
Servis a údržba bude ze strany vlastníků a provozovatelů 
vyžadovat nízké náklady. Zařízení jsou vyráběna z kvalitních 
materiálů a komponentů – záruka dlouhé životnosti. Všech-
na zařízení jsou před expedicí testována ve vlastní výrobní 
zkušebně. 

Společnost AERMEC byla založena v roce 1961. AERMEC je 
přední výrobce chladících strojů, tepelných čerpadel, kon-
denzačních jednotek, suchých chladičů, kondenzátorů, fan-
coilů, splitů, multisplitů, VRf systémů a jednotek přesné 
klimatizace. 
Výzkum a vývoj je vedený s cílem vyvinout technická řeše-
ní a zařízení, která se budou vyznačovat vysokou účinnos-

COMPLETE CZ je od roku 2002 výhradní distributor společnosti AERMEC pro Českou republiku.



 » SPLITy, MULTISPLITy, VRf SySTÉMy – CHLADÍCÍ VÝKONy OD 2 kw DO 168 kW 

 » VNITŘNÍ JEDNOTKy – KAZETOVÉ, NáSTĚNNÉ, PARAPETNÍ A KANáLOVÉ PROVEDENÍ

 » TEPELNá ČERPADLA PRO REZIDENČNÍ ObJEKTy

 » Q-TON – VySOKOTEPLOTNÍ TEPELNá ČERPADLA S CHLADIVEM CO2 PRO OHŘEV TEPLÉ UžITKOVÉ VODy  
 S VÝKONEM 30 kW

 » KONDENZAČNÍ JEDNOTKy

PRODUKTy

Společnost Mitsubishi Heavy Industries Air Conditioning 
(MHIA) je součástí obřího technologického koncernu Mistubis-
hi Heavy Industries (MHI), který zahrnuje vývoj a výrobu ši-
rokého spektra vysoce technologických řešení od dopravních 
letadel, námořních lodí, kosmických lodí, transportních řešení, 
technologií pro elektrárny atd.
Divize MHIA vyvíjí a vyrábí zařízení split, multisplit, VRf, kon-
denzační jednotky, rezidenční tepelná čerpadla a velké chladící 
stroje. Jejich použití v obytných, komerčních a průmyslových 
budovách garantuje energeticky efektivní a úsporný provoz.

Např. jako jediný výrobce nabízí VRf systémy s možností při-
pojit až 80 vnitřních jednotek na jednu venkovní jednotku 
a zároveň nabízí nadstandardně dlouhé trasy potrubí (např. 
nejdelší větev až 90 metrů, převýšení až 90 metrů). Technic-
kou zajímavostí je splitová řada Hyper Invertor, která nabízí 
extrémně tiché a účinné venkovní jednotky, které drží topný 
výkon do venkovní teploty až -10 °C. Standardní provozní roz-
sah všech zařízení MHIA (splity, multisplity, VRf) pro chlazení 
je -15 °C.

AIR CONDITIONING

COMPLETE CZ je od roku 2007 výhradní distributor společnosti Mitsubishi Heavy Industries Air Conditioning pro Českou 
a Slovenskou republiku.



Společnost Schneider Electric (SE) je celosvětový klíčový 
hráč v oblasti energetických a automatizačních digitálních 
řešení, která jsou zárukou efektivity a udržitelnosti. Řešení 
a zařízení jsou kombinací nejpokročilejší energetické tech-
nologie, automatizace v reálném čase, software a služeb 
a jsou základem integrovaných řešení pro domácnosti, 

budovy, průmysl, energetiku a datová centra.
Prostřednictvím řešení a zařízení Schneider Electric, UNI-
fLAIR a APC dokážeme chladit IT technologie umístěné 
v jednotlivých skříních, přes podnikové serverové místnosti 
až po velká datová centra.

 » JEDNOTKy PŘESNÉ KLIMATIZACE – SáLOVÉ, MEZIRACKOVÉ (INROW) A PODSTROPNÍ PROVEDENÍ

 » VZDUCHEM A VODOU CHLAZENÉ CHLADÍCÍ STROJE / fREE – COOLING / PRO CHLAZENÍ DATOVÝCH  
 CENTER

 » NON IT INfRASTRUKTURA DATOVÝCH CENTER, CHLAZENÍ, NAPáJENÍ, MONITORING, RACKy VČETNĚ  
 ZAKRyTÍ ULIČEK

PRODUKTy

COMPLETE CZ je od roku 2002 distributor společnosti Schneider Electric (dříve UNIFLAIR) pro Českou republiku.



Společnost LU-VE je přední lídr a technologická jednička na trhu výmě-
níků tepla, potravinářských a procesních chladících technologií a dále 
řešení a zařízení pro odvod kondenzačního tepla od chladicích strojů, 
klimatizačních zařízení s využitím špičkových technologií. Je to nej-
větší výrobce zařízení pro odvod tepla. 
Řešení a zařízení LU-VE a AIA zahrnují širokou produktovou řadu 
od malých kondenzátorů a suchých chladičů až po výkonově velká za-
řízení. Všechna jsou typická nízkou spotřebou el. energie, kompakt-
ními rozměry a v případě adiabatických suchých chladičů s ostřikem 
velmi nízkou spotřebou vody v porovnání s konkurenčním řešením.

Více než půl století je společnost GRADA International spolehlivým 
partnerem a odborným dodavatelem inteligentních řešení v oblasti 
regulace a distribuce vzduchu. Přispívá k pohodlnějšímu a zdravější-
mu prostředí v budovách. Na český trh dodáváme z celého výrobního 
sortimentu pouze chladící trámy řady K6 ve dvou výrobních výškách 
v provedení pro různé typy podhledů. barevné a povrchové provedení 
je možné vyrobit individuálně dle návrhu architekta.

 » SUCHÉ CHLADIČE, ADIAbATICKÉ CHLADIČE

 » VZDUCHEM CHLAZENÉ KONDENZáTORy

 » PROSTOROVÉ CHLADIČE

 » INDUKČNÍ JEDNOTKy (CHLADÍCÍ TRáMy)

COMPLETE CZ je od roku 2004 distributor společnosti LU-VE
pro Českou republiku.

COMPLETE CZ je od roku 2015 distributor společnosti GRADA
pro Českou republiku.

PRODUKTy



Škoda Auto Mladá Boleslav a Česana
Projekční návrh řešení a následná dodávka systému vyso-
koteplotního HPC a nízkoteplotního chlazení pro 2 datová 
centra na klíč v rozsahu: chlazení, VZT a systém MaR, včetně 
následného zajištění kompletního servisu a pohotovosti v re-
žimu 365/7/24. Součástí byla dodávka, zprovoznění celkem 
4 ks chladících strojů UNIfLAIR řady bCwC osazené inovativ-
ní technologií kompresorů Turbocor s celkovým chl. výkonem 
4 400 kw a 6 ks sprchovaných suchých chladičů LU-VE s cel-
kovým chl. výkonem 5 200 kw. Dále 1 chladící stroj AERMEC 
řady NSM s celkovým chl. výkonem 505 kw a přídavným 1 spr-
chovaným suchým chladičem LU-VE s celkovým chl. výkonem 
480 kw pro chlazení HPC serverů. Pro chlazení datacentra se 
instalovalo 22 ks sálových jednotek přesných klimatizací UNI-
fLAIR funkcí AfPS (řízení otáček ventilátorů pro udržení kon-
stantního tlaku ve zdvojené podlaze).

Barum Continental Otrokovice
Dodávka, zprovoznění a servis 42 ks kondenzačních jednotek 
AERMEC řady NRb pro VZT s celkovým chl. výkonem 8 300 kw.

ČNB Praha a ČNB Brno
Dodávka, zprovoznění a servis 5 ks chladících strojů AERMEC 
s celkovým chl. výkonem 2 700 kw a 6 ks jednotek přesné kli-
matizace UNIfLAIR.

Pražská správa sociálního zabezpečení, Praha 8
Dodávka řešení systému chlazení datového centra na klíč 
v rozsahu: chlazení, VZT a systém MaR, včetně následného za-
jištění kompletního servisu a pohotovosti v režimu 365/7/24. 
Součástí byla dodávka, zprovoznění a servis 3 ks chladících 
strojů AERMEC s celkovým chl. výkonem 450 kw, 3 ks suchých 
chladičů AERMEC a 10 ks mezi-rackových jednotek Schneider 
Electric, model InRow RC s celkovým chl. výkonem 246 kw.

Český rozhlas, Praha 2
Dodávka, zprovoznění a servis 2 ks chladících strojů AERMEC 
řady NRb s celkovým chl. výkonem 520 kw. 

Obchodní řetězec ICELAND 
Dodávka a servis VRf systémů Mitsubishi Heavy Industries 
(MHIA).

Administrativní budova ISCARE a CETIN, Praha 9 
Dodávka 1 100 ks fancoil jednotek AERMEC.

BIOCEV Vestec
Dodávka, zprovoznění a servis 3 ks chladících strojů AERMEC 
s celkovým chl. výkonem 3 600 kw, jednotka pro absorpční 
chlazení o chl. výkonu 1 000 kw, 5 ks uzavřené chladící věže 
DESCA každá o výkonu 1 135 kw.

OC Frýdek Místek
Dodávka, zprovoznění a servis 1 chladícího stroje AERMEC řady 
NS s celkovým chl. výkonem 1 000 kw a 11 ks kondenzačních 
jednotek AERMEC řady NRL pro VZT s celkovým chl. výkonem 
2 000 kW. 

Foxconn Kutná Hora
Dodávka, zprovoznění a servis 5 ks chladicích strojů AERMEC 
řady wfI s celkovým chl. výkonem 8 250 kw, 5 ks suchých chla-
dičů LU-VE / AIA s celkovým výkonem 10 295 kw, 9 ks jednotek 
přesné klimatizace AERMEC řady GwU s celkovým chl. výko-
nem 1 303 kw, splity a kondenzační jednotky Mitsubishi Heavy 
Industries (MHIA) pro VZT jednotky s celkovým chl. výkonem 
80 kw.

Parker Hannifin, Sadská
Dodávka, zprovoznění a servis 10 ks výrobníků chladu AERMEC 
s celkovým chl. výkonem 2 000 kw, suché chladiče AERMEC.

Corso Karlín, Praha 8 
Dodávka, zprovoznění a servis 8 ks modulárních chladících 
strojů AERMEC řady wwM s celkovým chl. výkonem 640 kw 
a 2 ks sprchovaných suchých chladičů LU-VE / AIA. 

Administrativní budova Nová Karolína Ostrava
Dodávka 1 200 ks fancoil jednotek AERMEC.

Czech Aviation Training Centre Praha Ruzyně Hangar B 
(CATC) 
Dodávka, zprovoznění a servis 3 ks chladících strojů AERMEC 
řady NRL s free coolingem s celkovým chl. výkonem 330 kw, 
4 ks sálových jednotek přesné klimatizaci UNIfLAIR řady LE 
HDCV pro řízení teploty a vlhkosti v hale i v serverové míst-
nosti pro řízení simulátorů pro letadla 737max a A320ceo/neo.

Rohde & Schwarz, Vimperk
Dodávka, zprovoznění a servis 12 ks výrobníků chladu AERMEC 
s celkovým chl. výkonem 2 600 kw.

Schaeffler Production CZ (INA) Svitavy a Lanškroun
Dodávka, zprovoznění a servis výrobníků chladu AERMEC 
s celkovým chl. výkonem 2 800 kw a dodávka 100 ks fancoil 
jednotek AERMEC.

Nemocnice České Budějovice
Dodávka a instalace VRf systémů, multi splitů a splitů Mitsu-
bishi Heavy Industries (MHIA) v celkovém počtu přes 2 800 ks 
vnitřních jednotek. Dodávka, zprovoznění výrobníků chladu 
AERMEC s celkovým chl. výkonem 2 100 kw a dodávka 120 ks 
fancoil jednotek AERMEC.

NAŠE REALIZACE – VybRANÉ REfERENCE



Pražská správa sociálního zabezpečení, Praha 8

Corso Karlín, Praha 8 

Škoda Auto Mladá Boleslav

Foxconn Kutná Hora

NAŠE REALIZACE – VybRANÉ REfERENCE



Kontaktujte tým COMPLETE CZ. 
Pro váš klidný život.  

Kontakty:

Sídlo společnosti:

COMPLETE CZ, spol. s r.o.
Legerova 1853/24
120 00 Praha 2
Česká republika

Korespondenční adresa a kancelář:

Kancelář Praha
V Rovinách 520/46, 140 00 Praha 4
(+420) 273 132 520
info@completecz.cz

www.completecz.cz

Obchodní kancelář:

Kancelář Brno
Tuřanka 115, 627 00 Brno
(+420) 777 929 987, (+420) 734 751 564
brno@completecz.cz


