
SOLUȚII HIGH TECH
SISTEME INTEGRATE 
CU PROFESIONALISMUL

Climatizare
Căutați un sistem de încălzire, răcire, ventilație sau 
apă caldă menajeră pentru mediul domestic sau spații 
comerciale? Prin serviciile noastre de consultanţă, 
proiectare, management de proiect şi suport operaţional vă 
ajutăm să identificați și să implementați cea mai eficientă 
soluție pentru fiecare nevoie de climatizare.  

Fiindcă aerul condiționat înseamnă mult mai 
mult decât răcirea aerului, sistemele noastre 
creează echilibrul perfect dintre temperatură, aer 
proaspăt, umiditate și chiar purificarea aerului. 

Aparatele pe care le recomandăm sunt inteligente 
din punct de vedere energetic, având funcții 
multiple pentru o performanță și o eficiență 
energetică superioare. Ca dealer DAIKIN, oferim 
cele mai bune soluții de climatizare pentru acasă 
și pentru mediul business.

Răcire pentru infrastructură și centre de date

Sisteme de răcire de proces
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Centre de fitness și spa
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SOLUȚII INTELIGENTE
Sistemul tău de climatizare va fi cel optim nu doar din 
punct de vedere al performanței, căt și privind eficiența, 
rentabilitatea investiției pe termen lung și impactul redus 
asupra mediului.

PROFESIONALISM
Vei avea un partener care să-ți ofere suport și consultanță 
de la început, pe parcursul implementării și după, astfel încât 
sistemul să fie perfect adaptat nevoilor tale de încălzire și 
răcire.

COSTURI OPTIMIZATE
Îți găsim soluții personalizate care se potrivesc cu modelul 
tău de afaceri și cu strategia ta de dezvoltare în viitor, și 
eliminăm astfel costurile suplimentare neprevăzute.

PERSONAL SPECIALIZAT 
Experiența și expertiza noastră adunată în mai mult de 20 
de ani ne permit să ținem ștacheta calității ridicată.

COLABORARE PE TERMENUL DE VIAȚĂ 
AL ECHIPAMENTELOR 
Beneficiezi de întreținere, service, garanție și postgaranție 
pe toată perioada de funcționare al sistemului 
implementat, astfel încât climatizarea să funcționeze optim 
și să continue să te deservească pe tine și familia sau 
afacerea ta, pentru mulți ani de acum înainte.

Ce câștigi dacă
 lucrezi cu noi?

Servicii și
produse

SOLUȚII PROFESIONALE PARTICULARIZATE 
Găsim, proiectăm și implementăm soluţia de climatizare 
perfectă pentru tine atât din punct de vedere al 
funcționării optime și confort maxim în spațiul dat, 
cât și al bugetului de care dispui.

INSTALARE
Știm cât de mult contează calitatea montajului și 
exigența privind toate detaliile instalării, și garantăm 
acest lucru folosind cele mai bune materiale, unelte, 
și o echipă de frigotehniști profesioniști.  

ÎNTREȚINERE & SERVICE 
Toate sistemele de climatizare și montajele au un termen 
de garanție pe perioada căruia asigurăm service-ul 
acestora, iar ulterior, oferim service post-garanție pe 
întreaga perioadă de utilizare a sistemului. Întreținerea 
corespunzătoare regulată pentru care puteți apela de 
asemenea la noi poate fi garanția unui aer curat și 
sănătos și al unui consum redus de energie.



Climatizare și ventilație:
I. Sisteme pentru aplicații rezidențiale: sisteme 
monosplit și multisplit (aere condiționate), 
purificatoare de aer

II. Sisteme pentru aplicații comerciale/
industriale : Sky Air, VRV, sisteme aplicate

Energii regenerabile: 
Pompe de căldură aer-apă
Daikin Altherma
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Integrator de soluții
Fiind cel mai mare integrator de soluții de telecomunicații, 
securitate și climatizare din Suceava, avem capacitatea dovedită de 
a gestiona o gamă largă de produse de la diferiți furnizori, de a le 
asambla și a le îngloba în proiecte de succes.

Expertiză
Experiența oamenilor care lucrează la noi și cursurile de calificare 
la care au participat ne permit să ținem ștacheta calității ridicată. 
Bazându-ne pe experiența acumulată în peste 2 decenii, știm să 
găsim cea mai bună soluție în fiecare situație și să o implementăm 
cu succes.

Service în garanție și post garanție
Pentru toate sistemele furnizate asigurăm service pe perioada de 
garanție și post garanție pe bază de contract.

Responsabilitate socială 
Credem cu tărie în importanța susținerii inițiativelor sociale corecte 
și oneste, de aceea am tratat și tratăm cu mare responsabilitate 
implicarea companiei în astfel de programe.

Proiectele reprezentative pe care le-am implementat 
reprezintă cartea noastră de vizită:

NETCOM ACTIV SRL
Jud. Suceava, Com. Șcheia,
Str. Humorului, Nr. 58

Telefon/Fax: 
0230 521 268
0330 402 000

E-mail: office@netcom-activ.ro
Website: www.netcom-activ.ro

CONTACT
Află mai multe despre cum 
te putem ajuta și cere o ofertă!


