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Clima-Produkt dołącza do Eurovent  
Liczba polskich firm w strukturach Eurovent ciągle rosnie 

Bruksela, Pszczółki, 7 listopad 2017. Clima-Produkt został członkiem europejskiego stowarzyszenia 
Eurovent. Założona w 2002 roku firma jest jednym z największych producentów urządzeń 
wentylacyjno-klimatyzacyjnych na poskim rynku, zatrudniającym około 150 
pracowników. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w w produkcji urządzeń dostosowanych do 
indywidualnych potrzeb klientów a jego siedziba mieści się w Pszczółkach koło Gdańska.  

Wraz z przystąpieniem Clima-Produkt, Eurovent wzmacnia swoją obecność na najbardziej 
rozwijających się rynkach europejskich. Łącznie z Clima-Produkt już siedem wiodących polskich 
producentów branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej aktywnie uczestniczy w działaniach 
stowarszyszenia Eurovent.  

Igor Sikonczyk, Senior Technical and Regulatory Affairs Manager w Eurovent, reprezentujący również 
stowarzyszenie w Polsce stwierdził: “Z radością witamy Clima-Produkt w rodzinie Eurovent. 
Odzwierciedla to ambicję najważniejszych polskich firm do aktywnej obecności w Europie oraz dążenia 
do zapewnienia najwyższej jakości swoich produktow. Dzięki regionalnemu przedstawicielstwu w 
Pradze i obecności w Krakowie nasze Stowarzyszenie jest blisko producentów z centralnej i 
wschodniej Europy, rozumie regionalne uwarunkowania ekonomiczne i jest w stanie wspierać 
członków w zakresie takich zagadnień jak prawodstawo Unii Europejskiej”  

Eurovent to eurpejskie stowarzyszenie przemysłowe producentów branży wentylacyjno-
klimatyzacyjnej oraz chłodnictwa przemysłowego i spożywczego, zrzeszające ponad 1000 firm z 
Europy, Bliskiego Wschodu i północnej Afryki.  Informację o korzyściach wynikających z uczestnictwa 
w stowarzyszeniu można znaleźć na stronie internetowej www.eurovent.eu lub LinkedIn.  
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About Eurovent 
Eurovent is Europe’s Industry Association for Indoor Climate (HVAC), Process Cooling, and Food Cold 
Chain Technologies. Its members from throughout Europe, the Middle East and Africa represent more 
than 1.000 companies, the majority small and medium-sized manufacturers. Based on objective and 
verifiable data, these account for a combined annual turnover of more than 30bn Euros, employing 
around 150.000 people within the association’s geographic area. This makes Eurovent one of the 
largest cross-regional industry committees of its kind. The organisation’s activities are based on 
highly valued democratic decision-making principles, ensuring a level-playing field for the entire 
industry independent from organisation sizes or membership fees. 

Eurovent’s roots date back to 1958. Over the years, the Brussels-based organisation has become a 
well-respected and known stakeholder that builds bridges between manufacturers it represents, 
associations, legislators and standardisation bodies on a national, regional and international level. 
While Eurovent strongly supports energy-efficient and sustainable technologies, it advocates a 
holistic approach that also integrates health, life and work quality as well as safety aspects. Eurovent 
holds in-depth relations with partner associations around the globe. It is a founding member of the 
ICARHMA network, supporter of REHVA, and contributor to various EU and UN initiatives. 

Our Members and ‘Affiliated Manufacturers’ 
 

 

Our Members are national associations from Europe, the Middle East and Africa that are representing 
manufacturers in the area of Indoor Climate, Process Cooling, and Food Cold Chain technologies. 

 

The more than 1000 companies within their networks (Eurovent ‘Affiliated Manufacturers’) can 
directly participate in Eurovent activities in a democratic and transparent manner.   

For in-depth information and a list of all our members, visit www.eurovent.eu   
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Democratic decision-making 

 

 

 


