




Specjalista w zakresie indywidualnych  

rozwiązań systemowych

pracowników w 13 miejscach na świecie

Systemy, urządzenia i komponenty  
do budowy kompletnych instalacji 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

o możliwościach produkcyjnych 

Wiodący producent 
przewodów wentylacyjnych 

miliona m² kanałów  
i kształtek  
felcowanych rocznie



Dzięki naszym produktom tworzymy  
optymalne warunki w każdym pomieszczeniu.“ 

Nasze doświadczenie
wnosi powiew świeżości do  
Państwa projektu. 

Uwe Speidel, BerlinerLuft. Technik GmbH

Joachim Kuhn, TechDesign GmbH
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Joachim Kuhn, TechDesign GmbH

Uwe Speidel, BerlinerLuft. Technik GmbH

Ponieważ wspólnie rozwijamy koncepcje,  
w których poszczególne komponenty  
i urządzenia harmonijnie łączą się  
w systemy szyte na miarę“.

Również nasza współpraca 
posiada system. 

998
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Jako kompleksowy  
doradca. 

Również jako  
kompetentny partner. 

Kompleksowość
Fachowość 

Doświaczenie 
Stabilność

Elastyczność 
Rozwój 

Innowacja 
Specjalne rozwiązania

W ciągu kilku dekad firma BerlinerLuft. rozwi-
nęła się z dostawcy zorientowanego na produkt 
do kompetentnego partnera oferującego kom-
pleksowe rozwiązania dla projektantów. 
Dziś BerlinerLuft. oznacza działanie zoriento-  
wane na rozwiązania i doradztwo oparte 
na partnerstwie - od inżyniera do inżyniera. 

Projektanci instalacji budowlanych i kon-

struktorzy urządzeń w kraju i za granicą od lat 

polegają na przekrojowej wiedzy BerlinerLuft. 

w zakresie nowoczesnej techniki wentylacyj-

nej i klimatyzacyjnej. Dzięki naszym elastycz-

nym rozwiązaniom systemowym i specjalnym 

spełniamy kompleksowe wymagania w za-

kresie wentylacji i klimatyzacji budynków lub 

wykorzystania powietrza w procesach prze-

mysłowych. Przy tym duże znaczenie dla nas 

mają ciche, energooszczędne rozwiązania z 

oszczędnym gospodarowaniem wykorzysty-

wanych środków.

Optymalne warunki w każdym pomiesz-

czeniu i ochrona środowiska to nasze główne 

cele. W połączeniu z naszą wiedzą i doświad-

czeniem w zakresie techniki wentylacyjnej 

i klimatyzacyjnej pozwala to na wspieranie 

projektantów w zakresie technicznego wypo-

sażenia budynków, wykorzystując elastyczne, 

indywidualne rozwiązania. Możemy Państwu 

zaoferować decydującą dodatkową wartość: 

certyfikowane zarządzanie jakością.

Nasze wartości i nasza wizja energooszczęd-

nej i zorientowanej na zapotrzebowanie tech-

niki wentylacyjnej i klimatyzacyjnej określa-

ją partnerski dialog między nami, naszymi 

klientami i naszymi partnerami handlowymi. 

Wspieramy inżynierów i projektantów w spo-

sób partnerski i godny zaufania na drodze 

do ekonomicznej i zrównoważonej realizacji 

ich projektu z odpowiednim uwzględnieniem 

stosunku kosztów do korzyści. W ten sposób 

spełniamy najwyższe wymagania funkcjonal-

ności, higieny, bezpieczeństwa i trwałości.

Nasze wewnętrzne i zewnętrzne zarządzanie 

jakością zapewnia idealną realizację Państwa 

projektu.

Nasza współpraca oraz cała organizacja pra-

cy opiera się zawsze na własnej odpowiedzial-

ności z maksymalnym zorientowaniem na ze-

spół i klienta. Aby osiągnąć ten cel, zachęcamy 

wszystkich naszych pracowników nie tylko do 

rozwoju zawodowego, ale również do myślenia 

w sposób holistyczny i niezależny oraz do dzia-

łania w sposób zorientowany na klienta. Tylko 

tak możemy połączyć certyfikowane procesy 

z nowym sposobem myślenia, aby stworzyć 

innowacyjne rozwiązania, przekonać oferowa-

nym systemem i zyskiwać uznanie u klientów. 

  Nasze rozwiązania są dobrze przemyślane.  Nasze doświadczenie jest ważne.

Raumlufttechnik 
 VDI 6022  (07/2011) 

 DIN 1946-4  (12/2008) 

 SWKI VA104-01 (04/2006) 

 ÖNORM H 6021 (09/2003) 

 ÖNORM H 6020 (02/2007)  

Raumlufttechnik 
 VDI 6022  (07/2011) 

 DIN 1946-4  (12/2008) 

 SWKI VA104-01 (04/2006) 

 ÖNORM H 6021 (09/2003) 

 ÖNORM H 6020 (02/2007)  

Bliski kontakt 
z klientem

Partnerstwo 
Doradztwo
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Gottlieb Büchner zakłada 

w Berlinie-Lichtenbergu 

przedsiębiorstwo produkują-

ce urządzenia wentylacyjne. 

Oprócz produkcji wentylato-

rów i urządzeń wentylacyjnych 

dla odlewni, produkowane są 

również instalacje chłodzące 

dla spalinowych zespołów 

trakcyjnych. Przedsiębiorstwo 

liczy 450 pracowników. 

   1928

Michael Nagl przejmu-

je w 100% BerlinerLuft. 

Technische Geräte GmbH 

stając się jej właścicielem 

i dyrektorem zarządzają-

cym. W Koszalinie powstaje 

polska firma BerlinerLuft. 
Sp. z o.o.  

   1994

   1995  

Utworzenie BerlinerLuft. 

Technik GmbH, Regional-
Center Süd, dawniej LGM 

Lufttechnische Geräte 

Mühldorf GmbH w Bawarii 

w pobliżu Monachium.

Po upadku muru berliń-

skiego VEB Lufttechni-

sche Anlagen w Berlinie 

zostaje przekształcone 

w Berliner Lufttechni-

sche Anlagen und Geräte 

GmbH. 

   1990

   1949 – 1984  

Dawna firma Büchner 
zostaje przekształcona 

w VEB Lufttechnische 

Anlagen. Przedsiębior-

stwo zatrudniając 2.000 

pracowników i dysponując 

powierzchnią 80.000 m2 

jest największym zakła-

dem w branży wentyla-

cyjnej i klimatyzacyjnej 

w NRD. Oprócz kompo-

nentów wentylacyjnych 

produkowane są również 

na dużą skalę wentylatory 
przemysłowe.

   1992  
Przedsiębiorstwo zostaje 

sprywatyzowane w wyniku 

zakupu i podzielone na 

BerlinerLuft. Technische 

Geräte GmbH (Wentylatory 

i elementy) oraz Berliner-

Luft. Technische Anlagen 

GmbH (Budowa instalacji 

przemysłowych).

Utworzenie dzisiejszego 

BerlinerLuft. Regional-
Center Nord w wyniku 

przejęcia fabryki wyrobów 

metalowych w Uelzen. 

Rixner Klimageräte GmbH 

w Warngau (Bawaria) przy-

stępuje jako spółka zależna 

i uzupełnia BerlinerLuft. 

jako oferenta systemów 

wentylacyjnych i klimatyza-

cyjnych.  

   1996

   1998  

BerlinerLuft. przejmuje 

kolejne firmy: dzisiejsze 

RegionalCenter Mitte w 
Ottendorf-Okrilla, wów-

czas LTA Lufttechnische 

Komponenten GmbH i 

firmę Schwunck&Buss 

GmbH, Köln, dzisiaj: 

Regional-Center West w 

Köln oraz BerlinerLuft. 

Technik GmbH, Austria.

   2000  

Utworzenie spółki zagra-

nicznej BerlinerLuft. do 
Brasil. Porto Allegre  
w Brazylii

   2008  

Utworzenie BerlinerLuft. 
Mexico, Puebla  
w Meksyku

   2015  

Utworzenie BerlinerLuft. 
Tehnika d.o.o., Zagreb  
w Chorwacji

Utworzenie BerlinerLuft. 
Klimatechnik GmbH 
poprzez przejęcie działu 

central klimatyzacyjnych 

z firmy Dillinger Stahlbau 

Gmbh, Saarland.  

   2001

Zakup i rozbudowa zakładu 

produkcyjnego  

w Białogardzie 

   2009

Połączenie wszystkich 

spółek operacyjnych w 

Niemczech w BerlinerLuft. 

Technik GmbH. BerlinerLuft. 

do Brasil: przeniesienie firmy  

do nowego zakładu pro-

dukcyjnego o powierzchni 

16.000 m2 w Alvorada 
/Porto Alegre  

   2016

Utworzenie BerlinerLuft. 
Sp. z o.o. w Niemodlinie  
na południu Polski 

   2000

Od producenta  
zorientowanego na produkt 

do specjalisty 
o zasięgu międzynarodowym
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Nasze produkty służą do transportu, rozdzi-

ału i regulacji powietrza oraz klimatyzacji po-

mieszczeń. Myślimy kompleksowo, rozwijamy 

i prowadzimy zrównoważoną produkcję w za-

kresie technicznego wyposażenia budynków. 

Dzięki naszej fachowej wiedzy i szerokiej ga-

mie produktów realizujemy różnorodne wy-

magania systemowe tworząc kompleksowe 

rozwiązania o dużej trwałości. 

Od produktu 
 do systemu.

Wysoka specjalizacja.
Szeroka gama  

produktów. 

Budynek użyteczności publicznej wymaga 

innej obróbki powietrza niż proces produk-

cyjny. W biurowcach, centrach handlowych, 

bibliotekach lub szpitalach nasze produkty i 

systemy tworzą optymalny komfort termiczny 

oraz warunki higieniczne.

Opracowujemy rozwiązania i tworzymy 

produkty stosowane w przypadku procesów 

produkcyjnych w wielu gałęziach przemysłu. 

Nasze urządzenia i systemy zapewniają np. 

usuwanie gorących, toksycznych i agresyw-

nych gazów, osuszanie i filtrowanie powietrza.

Do regeneracyjnych systemów odprowadza-

nia powietrza zużytego dostarczamy kompo-

nenty dostosowane do odpowiednich wyma-

gań i opracowujemy rozwiązania akustyczne 

w celu redukcji hałasu.

Niezależnie od tego, czy chodzi o wentylację 

w celu poprawienia komfortu czy wykorzysta-

nie powietrza w procesach przemysłowych  

- dostarczamy Państwu produkty i systemy 

dostosowane do indywidualnych potrzeb,  

o najwyższych standardach efektywności  

i ekonomiczności.

BerlinerLuft. produkuje i dostarcza komponen-
ty i systemy do wentylacji i klimatyzacji zarów-
no budynków niemieszkalnych jak i zakładów 
przemysłowych. 
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Technika wentylacyjna
i klimatyzacyjna 
Od produktu
do systemu.

2

7
4

3

5

8

1 Wentylatory

Wysokosprawne wentylatory przemysłowe 

Przewody i kształtki wentylacyjne

Przewody wentylacyjne prostokątne i okrągłe,  
felcowane i spawane, osprzęt wentylacyjny

Wieże wentylacyjne

Rozdział powietrza

Kratki, nawiewniki 

Regulacja powietrza

Przepustnice

6

Klimatyzacja powietrza

Centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne

Centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne do centrów 
obliczeniowych 

Systemy odzysku ciepła

Systemy tłumienia hałasu

Systemy tłumienia hałasu i przemysłowe tłumiki 
hałasu

Systemy ochrony przeciwpożarowej

Przewody oddymiające

Konstrukcje spawane

Produkty i komponenty do zastosowania w przemyśle



Produkty i rozwiązania   
w zakresie technicznego wyposażenia budynków 

i zastosowania przemysłowego

2322

WIEŻA TAUNUS WE FRANKFURCIE
Grupa produktowa 
Klimatyzacja powietrza

Rok produkcji
2015

Zakres świadczeń
17 central klimatyzacyjnych
Strumień objętości powietrza między: 950 – 85.000 m³/h
System odzysku ciepła EcoCond o strumieniu przepływu 
powietrza  85.000 m³/h 

Biurowce Przemysł motoryzacyjny

Hotele
Wytwarzanie energii 

/Elektrownie

Lotniska Przemysł spożywczy

Przemysł  
farmaceutyczny Przemysł drzewny

Centra obliczeniowe
Technika obróbki  

powierzchni

Szpitale Technika osuszania

Specjalistyczne. 
Kompetentne.

Wydajne.

Laboratoria/Pomieszczenia czyste Technologia ochrony środowiska
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Wieża Taunus jest dwuczęściowym ze-

społem budowlanym w centrum Frankfurtu 

nad Menem. Do 40-piętrowej wieży biurowej 

przylega skrzydło mieszkalne o wysokości 63 

m. Wzorcowy projekt niskoenergetyczny jest 

certyfikowany zgodnie z międzynarodowym 

standardem LEED (Leadership in Energy and 

Environmental Design) na najwyższym po-

ziomie w zakresie budownictwa i zarządzania 

oszczędzającego zasoby. Charakterystyczna 

dla budownictwa ekologicznego jest m.in. tech-

nika inteligentnej klimatyzacji. W tym zakresie 

firma BerlinerLuft. dostarczyła 17 central kli-

matyzacyjnych, które klimatyzują kilka kon-

dygnacji biurowych o łącznym strumieniu ob-

jętości powietrza 500 000 m³/h. Do odzysku 

ciepła zastosowano wysokowydajny system 

EcoCond.

Pod kierownictwem Klienta Tishman Speyer 

Properties GmbH firma TechDesign GmbH była 

odpowiedzialna za techniczny projekt centralne-

go ogrzewania i chłodzenia budynku. 

Wieża Taunus we Frankfurcie 
Inteligentny odzysk ciepła

1 // Wysokowydajny system odzysku ciepła EcoCond 
jako system obiegowy ze zintegrowanym, dodatkowym 
ogrzewaniem

2 + 3 // Centrala klimatyzacyjna do klimatyzacji biur  
z wysokowydajnym systemem obiegowym EcoCond  

1

2

3
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JKL-KUNSTSTOFFTECHNIK
Grupy produktowe 
Wentylatory
Przewody i kształtki wentylacyjne
Systemy tłumienia hałasu
Konstrukcje spawane

Rok produkcji
2015

Produkty
2 wentylatory promieniowe
Tłumiki hałasu 
Przepustnice 
System przewodów wentylacyjnych, 
spawanych
Konstrukcja nośna stalowa

Zakres świadczeń
Konstrukcja
Demontaż
Nowy montaż
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Firma JKL-Kunststoff Lackierung GmbH  

w Ottendorf-Okrilla prowadzi lakiernię świad-

czącą usługi malowania powierzchni ele-

mentów dla przemysłu motoryzacyjnego.  

Na miejscu zostaje określony zakres wydajno-

ści w pełni zautomatyzowanej instalacji jak rów-

nież  zostają spełnione wszystkie parametry ja-

kościowe w szczególności warunki klimatyczne  

i wentylacyjne. W 2015 roku firmie Berliner-

Luft. zlecono wykonanie konstrukcji i montaż 

systemu wentylacji regeneracyjnej do oczysz-

czania powietrza odprowadzanego.  

Wymagania: wykorzystane w instalacji 

komponenty wentylacyjne miały za zadanie 

oddzielenie rozpuszczalników związanych  

w powietrzu poprzez system wentylacyjny, 

aby następnie wprowadzić je z powrotem do 

cyklu produkcyjnego. Decydujące znaczenie 

miało tutaj spełnienie wartości referencyj-

nych imisji (IRW) dla hałasu oraz wysokość 

wydmuchu powietrza odprowadzanego.  

Ze względu na znaczną redukcję strat ciśnie-

nia wewnątrz instalacji system jest szczególnie 

energooszczędny.  

JKL-Kunststofftechnik 
Recyrkulacyjny system odprowadzania 

powietrza zużytego

1 // System instalacji recyrkulacyjnej 
powietrza odprowadzanego

1



CENTRUM KULTURY DORTMUNDER U
Grupa produktowa 
Przewody i kształtki 
wentylacyjne

Rok produkcji
2016

Produkty
Cztery wieże wentylacyjne, w tym
dwie wieże o wysokości całkowitej  8 m
dwie wieże o wysokości całkowitej 
12 m i średnicy  1.100 mm każda    

Wydajność
Strumień objętości powietrza  
8.000 m³/h na każdą wieżę 

Materiał
Stal ocynkowana, spawana, 
gr. blachy 3.0 mm,
lakierowane w kolorze RAL 9006, 
mat jedwabny,
ciężar każdej wieży 1,2 t

3130



32 33

W bezpośrednim sąsiedztwie Centrum 

Edukacyjnego w dawnym browarze w Dort-

mundzie powstało w latach 2013-2015 kre-

atywne centrum biznesowe. W ramach kom-

pleksowego projektu technicznego prestiżowej  

inwestycji budowlanej firma BerlinerLuft. za-

projektowała i wykonała system zasysania 

powietrza zewnętrznego z czterema wieża-

mi wentylacyjnymi ze stali ocynkowanej, po-

lakierowanymi na kolor białego aluminium. 

Nagrodzony projekt przewidywał montaż 

wież w podziemiach parkingu podziemnego.    

Ograniczone warunki przestrzenne 

i nośność w tym nietypowym miejscu mon-

tażu wymagały precyzyjnego zaplanowania 

logistycznego i montażu na miejscu.

Postawiono w sumie 2 pary wież o wysoko-

ści całkowitej 8 i 12 m oraz średnicy 1.100 mm.  

W otwartej architekturze zabudowy tworzą 

one eleganckie elementy wystroju, a także 

harmonijnie wkomponowują się pod wzglę-

dem formy i materiału w jej przestronny układ. 

Centrum Edukacji i Twórczości 
Innowacyjność

1 // Ustawienie wieży na betonowej podstawie przy 
pomocy dźwigu 

2 // Ralf Schwunck, szef ekipy montażowej oraz 
Kierownik Działu Sprzedaży West Christian Rösslert 
po udanym montażu

3 // Rozładunek przez ekipę montażową Ralf 
Schwunck Pulheim

4 // Ustawienie przy pomocy dźwigu

5 // Profesjonalny rozładunek jednej z czterech 
wież wentylacyjnych przy pomocy dźwigu
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Benninghoven GmbH & Co. KG  Mühlheim

Max-Aicher-Arena Inzell

BASF Ludwigshafen

Merck Pharma Darmstadt

BMW Centrum Techniki i Innowacji München 

IKEA  Berlin

The Squaire Frankfurt a.M.

Porsche AG Leipzig

Opel AG  Leipzig

Audi AG  San José Chiapa, Mexiko

Volkswagen AG Braunschweig

Volkswagen AG Pozń an, Polen

Böhringer GmbH & Co. KG Ingelheim

Sanofi Aventis GmbH Frankfurt a. M.

Szpital Albertynów Hamburg

Lokalizacje

Lista referencyjna 

1. BerlinerLuft. Technik GmbH  

RegionalCenter Nord

Am Funkturm 16 

29525 Uelzen

Niemcy

Telefon +49 58 11 70 88 

Telefax +49 58 11 72 07

E-Mail bltn@berlinerluft.de 

2. BerlinerLuft. Technik GmbH 

RegionalCenter Ost

Herzbergstraße 87 – 99

10365 Berlin 

Niemcy

Telefon +49 30 55 26 31 75 

Telefax +49 30 55 26 23 07

E-Mail blto@berlinerluft.de

3. BerlinerLuft. Technik GmbH 

RegionalCenter West

Waltherstraße 49 – 51, Halle 70

51069 Köln  

Niemcy

Telefon +49 221 96 49 59 0 

Telefax +49 221 96 49 59 20

E-Mail bltw@berlinerluft.de

4. BerlinerLuft. Technik GmbH  

RegionalCenter Mitte

Bergener Ring 11 – 13 

01458 Ottendorf-Okrilla 

Niemcy 

Telefon +49 35 20 55 10 0 

Telefax +49 35 20 55 10 70

E-Mail bltm@berlinerluft.de 

5. BerlinerLuft. Technik GmbH 

RegionalCenter Süd

Steinkirchen 7 

84419 Obertaufkirchen 

Niemcy 

Telefon +49 80 82 89 0 

Telefax +49 80 82 58 32

E-Mail blts@berlinerluft.de

6. BerlinerLuft. Technik GmbH 

CompetenceCenter Ventilatoren

Herzbergstraße 87 – 99 

10365 Berlin 

Niemcy

Telefon +49 30 55 26 23 59 

Telefax +49 30 55 26 22 43

E-Mail bltv@berlinerluft.de 

7. BerlinerLuft. Technik GmbH

CompetenceCenter Klimatechnik 

In der Kolling 

66450 Bexbach

Niemcy 

Telefon +49 68 26 52 07 0 

Telefax +49 68 26 52 07 10 

E-Mail bltk@berlinerluft.de

8. BerlinerLuft. Technik Sp. z o.o.

ul. Chocimska 13

78 – 200 Białogard

Polska

Telefon +48 94 311 24 62

E-Mail bialogard@berlinerluft.pl

www.berlinerluft.pl

9. BerlinerLuft. Technik Sp. z o.o.

ul. Lniana 13 

75 – 213 Koszalin

Polska

Telefon +48 94 347 05 50 

E-Mail biuro@berlinerluft.pl

10. BerlinerLuft. Technik Sp. z o.o.

ul. Gościejowicka 1

49 – 100 Niemodlin

Polska

Telefon +48 77 402 36 00 

E-Mail niemodlin@berlinerluft.pl 

11. BerlinerLuft. Technik GmbH, Austria

Alte Landstraße 15 

6130 Schwaz 

Austria

Telefon +43 52 42 67 67 60 

Telefax +43 52 42 67 67 67 

E-Mail info@berlinerluft.at 

12. BerlinerLuft. Tehnika d.o.o. Croatia

Gornjostupnicka 126 

HR – 10255 Gornji Stupnik

Chorwacja

Telefon +38 516 58 92 44 

Telefax +38 516 58 92 43

E-Mail info@berlinerluft.hr

www.berlinerluft.hr

13. BerlinerLuft. do Brasil Ltda.

Avenida Presidente Getúlio Vargas  

Nr. 9720 – Distrito Industrial de Alvorada

Alvorada – Rio Grande do Sul

CEP 94810-000

Brayzlia

Telefon +55 51 35 79 85 56

Telefax +55 51 35 79 85 85

E-Mail berlinerluft@berlinerluft.com.br

www.berlinerluft.com.br 

14. BerlinerLuft. México

San Bernardo #303 

Trinidad Sanctorum 

72730 Cuautlancingo, Puebla

Meksyk

Telefon +52 122 22 82 98 79 

Telefax +52 122 22 82 98 79

E-Mail info@berlinerluft.com.mx

www.berlinerluft.com.mx

BerlinerLuft. w interniecie

ww.berlinerluft.pl

Schön Klinik Vogtareuth

St. Vincencius Kliniken  Karlsruhe

Mouson-Turm  Frankfurt a.M. 

Claas Gruppe Krasnodar, Russland

E.ON Thüringer Energie AG Heizkraftwerk  Jena 

Flughafen Franz-Josef-Strauß  München 

Hermes Schleifmittel GmbH Hamburg

WK Asia-Pacific Environmental Pte. Ltd. Singapore

Europejska Izba Kontroli Budżetowej Luxembourg

ECE Projektmanagement GmbH Berlin-Tempelhof

Airbus AG Hamburg Finkenwerder

CTF Solar GmbH Dresden

Impress Decor GmbH Berlin

Schott AG Jena

Telekom AG  w całych NiemczechS
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Od produktu
do systemu.BerlinerLuft. Technik Sp. z o.o. 

ul. Chocimska 13 

78-200 Białogard 

 

Tel. +48 94 347 05 50 

 

E-Mail   biuro@berlinerluft.pl 

 

www.berlinerluft.pl www.berlinerluft.pl




