Dysponując ponad stuosobową kadrą wysoko wykwalifikowanych pracowników oferujemy
profesjonalne opracowywanie projektów różnej wielkości nowopowstających obiektów
[budowlanych] jak i starych budynków wymagających renowacji. Dzięki doświadczeniu we
wszystkich dziedzinach inżynierii budowlanej, automatyki oraz systemów zarządzania
nieruchomościami, a także w zgodzie z najlepszymi tradycjami rzemiosła oraz przy
zastosowaniu najnowocześniejszego sprzętu, oferujemy doskonały komfort właścicielom
powierzonych nam projektów i budynków. Nasza firma oferuje szeroki zakres usług:
konsultacje, planowanie, koordynację i wykonanie urządzeń sanitarnych, grzewczych,
wentylacyjnych i elektrycznych, jak również konserwację i przeglądy techniczne,
automatykę obiektów i hydraulikę. W ten sposób cały okres funkcjonowania budynku – od
jego zaprojektowania przez wykonanie i użytkowanie – biegnie pod czujnym okiem jednej
firmy, która jak żadna inna zna go na wylot.

Instalacje wodno-kanalizacyjne
Od projektu, poprzez jego wdrożenie aż po regularną konserwacją - prace te wykonywane są
przez wysoce wykwalifikowanych specjalistów. Poprzez regularne szkolenia nasi fachowcy
obeznani są z aktualnymi normami DIN i przepisami. Dlatego nasz personel zapewnia
klientom najwyższe standardy wykonanych prac oraz pełen komfort użytkowania. Można
polegać na naszch wieloletnich doświadczeniach w zakresie montażu i konserwacji urządzeń
do filtrowania, uzdatniania, neutralizacji, podwyższenia ciśnienia jak i osmozy wody itp.

Ogrzewanie
Pracownicy naszej firmy są także konsultantami do spraw energii i środowiska naturalnego.
Energia jest bardzo cenna i stawia technikę grzewczą przed szczególnym wyzwaniem ze
względu na wymóg oszczędności i ochronę środowiska naturalnego. Modernizacja kotła
grzewczego w domu jednorodzinnym lub też budowa całej kotłowni przemysłowej wymaga
takiej samej wiedzy i doświadzenia w zakresie planowania i wykonania. Nowoczesne systemy
grzewcze są zwartymi systemami złożonymi z bardzo zaawansowanych technicznie
elementów, a nasz profesjonalnie wyszkolony personel gwarantuje Państwu optymalne
rozwiązania. Do naszej oferty należą także takie rozwiązania jak: ogrzewanie przy pomocy
kolektorów słonecznych, pompy ciepła czy rekuperacja.

Wentylacja
W ostatnich latach wielokrotnie zwiększyło się zainteresowanie możliwościami regulacji
temperatury i wilgotności w pomieszczeniach wewnętrz budynków wszelkiego typu. Jednym
z naszych atutów jest możliwość dopasowania optymalnych rozwiązań dla każdego projektu.
Pozwala to obniżyć koszty klimatyzacji i wentylacji. Oprócz doboru elementów systemów
wentylacyjnych o odpowiednich parametrach, doradzamy także naszym klientom w zakresie
technologii pozwalających na odzysk

energii, co znacznie pomaga w obniżeniu kosztów utrzymania i eksploatacji całej instalacji.
Poprzez ciągłą wymianę informacji z producentami centralnych systemów wentylacyjnych
dążymy do ciągłego zwiększania efektywności i sprawności stosowanych rozwiązań.
Klimatyzacja
Jako specjaliści w tej dziedzinie kompleksowo oceniamy skomplikowane procesy klimatyzacji
i wentylacji, aby zoptymalizować ichcodzienne funkcjonowanie. Nasze kwalifikacje
zapewniają odpowiednią zabudowę, bezawaryjną pracę jak i bezpiecznąkonserwację, która
w bezpośrednim stopniu wpływa na bieżące funkcjonowanie budynku. Dodatkowo regularne
przeglądywykonywane przez naszych specjalistów zapewniają maksymalną
energooszczędność i funkcjonalność urządzenia lub całegosystemu. Nie ma przy tym
znaczenia, czy przedmiotem naszych prac są mniej skomplikowane urządzenia jak
klimatyzator typu„split” o mocy 2 kW czy sytemem chłodzony zimną wodą o mocy do 1.000
kW. Budujemy urządzenia według najnowszychzdobyczy techniki, nakierowane na
energooszczędność i spełniające najbardziej wyśrubowane standardy ochrony środowiska. W
ramach serwisu posprzedażowego oferujemy ekologiczną utylizację zużytego płynu
chłodzącego, wdrażanie przyszłościowych rozwiązań i przestrzeganie wszystkich ustawowych
przepisów i norm dotyczących eksploatacji instalacji - bez ryzyka dla ludzi i
środowiska.
Systemy zarządzania obiektem [nieruchomościami/budynkami]
Opieka techniczna nad wszystkimi zaprojektowanymi i wykonanymi inwestycjami znajduje
się w centrum naszej uwagi. Instalacje znajdujące się wewnątrz objektu wymagają
najwyższej sprawności i wydajności. Stałe monitorowania parametrów instalacji i ich
diagnoza umożliwia szybką reakcję oraz wykonanie ukierunkowanych interwencji
naprawczych bądź regulacyjnych. Jednym z najważniejszych czynników sukcesu dobrze
funkcjonującego systemu zarządzania objektu, jest komunikacja między użytkownikami,
właścicielem i zarządcą objektu. Zapewnia to szybko naprawę, a tym samym bezpośrednie
obniżenie kosztów. Z uwagi na stały rozwój technologii, ciągle rosną także wymagania w
dziedzinie zarządzania budynkami. W tym celu nasi pracownicy uczestniczą w
okresowych szkoleniach. Jesteśmy w ciągłym kontakcie z producentami i na zasadzie
obustronnej wymiany informacji i doświadczeń polepszamy wciąż zakres naszych usług i
oferowanych systemów.
Inżynieria
Nasze doświadczenie w dziedzinie inżynierii opiera się na wielu zrealizowanych dużych
projektach, które wykonaliśmy na przestrzeni wielu lat funkcjonowania naszej firmy. Jest ono
potwierdzeniem naszych kompetencji i profesjonalizmu w poszczególnych dziedzinach co
przy połączeniu z naszymi możliwościami i umiejętnościami umożliwia realizację dowolnego
projektu. Nasza wiedzy profituje nie tylko stałą wymianą informacji między naszymi
specjalistami, ale również ścisłą współpracą ze zleceniodawcami, architektami i
producentami.

Planowanie
Istotą bezproblemowego wykonania zlecenia jest planowa realizacja Państwa życzeń i
potrzeb. Państwa koncepcje i pomysły nabierają konkretnego wyglądu na planach
wykonanych przez naszych wykwalifikowanych pracowników przy pomocy

nowoczesnych programów CAD. Rysunki te są podstawą do wymiany poglądów i dyskusji
wszystkich zainteresowanych stron, aby odpowiedzieć na istotne pytanie – jak te pomysły
mogą zostać realizowane w praktyce. Nasza firma oferuje bardzo szeroki zakres
działania. W związku z tym nie ma problemu, żeby zasięgnąć opinii specjalisty w celu
znalezienia najlepszego rozwiązania. Wewszystkich fazach realizacji projekt jest
monitorowany i porównywany z planami oraz odpowiednio dokumentowany.

Instalacje
Posiadając 150 letnie doświadczenie z takimi materiałami jak miedź, cynk i aluminium
jesteśmy specjalistami w dziedzinie technologii instalacyjnych. tradycji zgodnie z regułami
sztuki rzemieślniczej i przy ciągłym wprowadzaniu nowoczesnych technologii
możemy sprostać najbardziej skomplikowanym wyzwaniom konstrukcyjnym – czy to w
dziedzine konserwacji zabytków czy też przy nowch obiektach. Wspólnie z architektami,
konserwatorami i zleceniodawcami tworzymy najlepsze rozwiązanie dla danego
projektu.

Serwis techniczny
Serwis techniczny oznacza w GEBRO "Usługę dla klienta". W przypadku potrzeby interwencji
ze strony pracowników obsługi
technicznej, nasi specjaliści niezwłocznie udają się na miejsce, aby wykonywać konieczne
naprawy. Nasz wykwalifikowany personel
wraz ze specjalistycznym sprzętem dostępny jest przez całą dobę każdego dnia w roku.
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