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Proficool FANS Sp. z o. o. jest polską firmą zajmującą się zarówno mokrymi jak  
i suchymi urządzeniami chłodniczymi. Do naszych usług należy projektowanie 
i produkcja urządzeń chłodniczych stosowanych w energetyce, przemyśle 
oraz HVAC.

• wentylatorowe wieże chłodnicze
• kompleksowe układy chłodzenia
• wentylatorowe chłodnie suche, skraplacze 
• systemy chłodzenia adiabatycznego oraz hybrydowego
• serwis, modernizacja i remonty wież chłodniczych
• wynajem chłodni wentylatorowych
• technologie chemicznego uzdatniania wody
• projektowanie oraz budowa kominów przemysłowych 
• części zamienne

Produkty i usługi

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą, zorientowaną na dostosowanie urządzeń  
i rozwiązań ściśle dla potrzeb i wymagań Użytkownika. Dzięki współpracy z nami, zyskacie 
Państwo stabilnego i silnego partnera w dziedzinie chłodzenia wód przemysłowych.

Produkujemy w Katowicach 
chłodnie wody oraz inne urzą-
dzenia chłodnicze od 1m3/h 
wzwyż, oferując rozwiązania 
adekwatne do potrzeb Użytkow-
ników, zadanych parametrów, 
warunków lokalnych, jakości 
wody i perspektyw rozwojowych 
zakładów. Nasze biuro projekto-
we zajmuje się projektowaniem 
zarówno chłodni o lekkich 
konstrukcjach szkieletowych 
wykonanych z materiałów 
kompozytowych jak i hiperbo-
loidalnych chłodni żelbetowych.
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• przemysł energetyczny
• przemysł chemiczny
• przemysł spożywczy
• przemysł hutniczy i metalurgiczny, walcownie, odlewnie
• górnictwo
• spalarnie, elektrociepłownie
• przetwórnie owoców i warzyw
• cukrownie, mleczarnie, browary, gorzelnie, itp.
• budynki użyteczności publicznej, itp.

Profesjonalne technologie chłodzenia

Certyfikacja

Nasze chłodnie znajdują zastosowanie w bardzo wielu 
dziedzinach przemysłu – wszędzie tam, gdzie w procesie 
produkcji maszyny i urządzenia są chłodzone wodą:

Przywiązujemy ogromną wagę do zrozumienia i spełnienia oczekiwań Klienta.

Odpowiednie podejście procesowe, prawidłowe stawianie celów, sprawna koordynacja zadań i wdrożenie 
odpowiednich programów środowiskowych (ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004) oraz systemu zarządzania 
bezpieczeństwem i higieną pracy (OSHAS 18001:2007), są gwarancją największej jakości naszych produktów i usług.

Jesteśmy upoważnieni do korzystania ze znaku: EUROVENT 
CERTIFIED PERFORMANCE. Znak ten jest gwarancją dla naszych 
klientów, że produkty sprzedawane przez nas zostały dokładnie 
przetestowane i ocenione przez akredytowaną i niezależną 
instytucję, oraz spełniają najwyższe standardy jakości. Znak ECP 
zapewnia Użytkownika, że certyfikowane urządzenia będą działać 
zgodnie z założonymi w projekcie deklarowanymi wartościami. 

Chłodnie wody zaprojektowane i wyprodukowane przez nas, 
spełniają wszystkie zasadnicze wymagania wymienionych 
poniżej dyrektyw Europejskich: 
1/ Dyrektywa maszynowa– MD (2006/42/EC)
2/ Dyrektywa niskonapięciowa - LVD (2006/95/EC)
3/ Kompatybilności elektromagnetycznej - EMC (2004/108/EC)

Biuro Techniczno-Handlowe:
ul. Ceglana 4
40-514 Katowice,  Polska

Kontakt:

Siedziba spółki:
ul. Jana III Sobieskiego 11/E6
40-082 Katowice,  Polska

E-mail:  info.pl@fansct.com
Tel.:  +48 32 441 67 00
Fax:  +48 32 441 67 10


