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Profilul societăţii – AIR COM GROUP S.R.L.  

 

Istoric 

 

Înfiinţata in anul 2005, ca societate cu capital mixt Româno - German, AIR COM GROUP 

S.R.L. asigură servicii de calitate în domeniul echipamentelor HVAC, pentru proiecte comerciale, 

rezidenţiale şi industriale. Integritatea, responsabilitatea şi calitatea au făcut ca, AIR COM GROUP 

S.R.L. să devină o societate cunoscută pe piaţa echipamentelor şi serviciilor în domeniul HVAC, atât 

în ceea ce priveşte furnizarea de echipamente cât şi montajul si service-ul asigurat. Obiectivele 

noastre sunt proiectarea şi realizarea de instalaţii HVAC, în concordanţă cu specificaţiile originale, la 

timp şi în buget.  

 

De-a lungul anilor, AIR COM GROUP S.R.L. şi-a păstrat valorile tradiţionale, reuşind astfel să 

rămână pe un loc fruntaş al tehnologiei aplicate la sistemele HVAC, pentru clădiri civile, industriale 

şi pentru mediul spitalicesc. Seriozitatea cu care tratăm fiecare proiect în parte, respectarea 

termenelor de livrare şi montaj, colaborarea apropiată cu fiecare beneficiar, folosirea de echipamente 

de cea mai bună calitate, sunt punctele cheie ale filozofiei de afaceri a societatii noastre. 

AIR COM GROUP S.R.L. colaborează cu producători a căror tehnologie inovatoare şi calitate este 

recunoscută pe piaţa echipamentelor HVAC din România: AL-KO Therm GmbH, Eurapo Srl, Helios 

Ventilatoren GmbH, precum şi alţi producători recunoscuţi pentru calitate, performanţă şi fiabilitate, 

putând oferi soluţii complete în acest domeniu. 

Diversificarea progresivă a gamei de echipamente comercializate, în concordanţă cu aşteptările 

clienţilor, şi adaptarea lor la tendinţele cererii, au reprezentat elemente de strategie, care au avut, de 

asemenea, o contribuţie importantă la accelerarea dezvoltării afacerii şi totodată au făcut ca, AIR 

COM GROUP S.R.L. să devină din ce în ce mai cunoscută şi apreciată pe piaţa românească de 

echipamente de climatizare, ventilaţie şi încălzire. 
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Vă prezentăm în continuare câteva lucrări de referinţă:  

 Abatorul de pui „Avicola Focşani” – centrală de tratare a aerului, agregat de producere a 

apei răcite  

 Hala de productie „Trelleborg Automotive” Dej – centrală de tratare a aerului, 

ventilatoare, agregat de producere a apei răcite, turn de răcire 

 Fabrica de medicamente Terapia S.A. Cluj-Napoca – agregat de producere a apei răcite, 

ventiloconvectoare 

 „Macromex Edenia Distribution Center” Câmpia Turzii – agregat de producere a apei 

răcite, ventiloconvectoare 

 Parc industrial Tetarom 1 Cluj-Napoca – centrala de tratare a aerului, agregate de 

producere a apei răcite, ventiloconvectoare, cazane, boilere, pompe 

 Centrul de afaceri „Central Business Park” Bucureşti – centrale de tratare a aerului, 

ventiloconvectoare, ventilatoare 

 Centrul pentru sprijinirea şi dezvoltarea afacerilor „Bornemisza” Târgu Mureş – 

agregate de producere a apei răcite, ventiloconvectoare 

 Hală Comercială P6 „Expo Market Doraly” Comuna Afumaţi – unităţi rooftop, 

ventilatoare 

 Hală Comercială „Home&Design Mall”  Bucureşti – agregat de producere a apei răcite  

 Magazin universal „Star” Braşov – centrale de tratare a aerului 

 Supermarket „Kaufland 1” şi „Kaufland 2” Craiova – centrale de tratare a aerului, 

ventilatoare, aparate de aer condiţionat split şi multisplit, ventiloconvectoare, agregate de 

producere a apei răcite, unităţi de condensare  

 Supermarket „Kaufland” Bucureşti Vulcan – centrale de tratare a aerului, 

ventiloconvectoare, ventilatoare de desfumare, agregat de producere a apei răcite, aparate de 

climatizare split şi multisplit, unitate de condensare 

 Supermarket „Kaufland” Turda – centrale de tratare a aerului, agregate de producere a 

apei răcite, ventilatoare, aparate de aer condiţionat split şi clapete antifoc 

 Supermarket „Kaufland” Miercurea Ciuc – aparate de aer condiţionat split, instalaţie de 

suprapresiune şi filtrare a aerului  

 Supermarket „Kaufland” Deva – aparate de climatizare split şi multisplit, instalaţie de 

suprapresiune şi filtrare a aerului 

 Supermarket „Kaufland” Slobozia – ventilatoare  

 Supermarket „Kaufland” Mediaş – ventilatoare Supermarket „Kaufland” Câmpulung – 

instalaţie de suprapresiune şi filtrare a aerului 

 Supermarket „Kaufland” Orăştie – instalaţie de suprapresiune şi filtrare a aerului 
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 Supermarket „Kaufland” Galaţi – instalaţie de suprapresiune şi filtrare a aerului 

 Restaurant „Caru’ cu Bere” Bucureşti – centrale de tratare a aerului, agregat de producere 

a apei răcite 

 Restaurant „City Grill Lipscani” Bucureşti – centrala de tratare a aerului, agregat de 

producere a apei răcite, ventiloconvectoare 

 Restaurant „La Piazetta di Gianfranco” Sibiu – centrale de tratare a aerului 

 Universitatea de Medicină şi Farmacie Cluj – centrale de tratare a aerului, agregat de 

producere a apei răcite, ventiloconvectoare 

 Biblioteca Centrală Universitară Bucureşti – centrală de tratare a aerului, ventilatoare, 

agregat de producere a apei răcite 

 Banca Naţională a României Bucureşti – centrală de tratare a aerului 

 Facultatea de Ştiinţe Politice Cluj-Napoca – centrale de tratare a aerului, agregat de 

producere a apei răcite, ventiloconvectoare 

 Centrul Judeţean de cultură ,,Barbu Ştirbei" Călăraşi – ventiloconvectoare 

 „Clădirea Transilvania” Zalău – centrale de tratare a aerului, agregate de producere a apei 

răcite, ventiloconvectoare 

 Cladirea Consiliului Judetean Cluj, Cluj Napoca – agregat de producere a apei răcite, 

ventiloconvectoare 

 Imobil de birouri „Ana Group” Bucureşti – agregat de producere a apei răcite, 

ventiloconvectoare, ventilatoare, centrale de tratare a aerului 

 Imobil de birouri „Danone” Bucureşti – centrale de tratare a aerului, ventiloconvectoare, 

agregat de producere a apei răcite 

 Imobil de birouri „CSDA Siriului” Bucureşti – centrala de tratare a aerului, 

ventiloconvectoare 

 Imobil de birouri „Frumoasa Office Building” Bucureşti  – centrală de tratare a aerului  

 Stadion „Ion Moina” Cluj Napoca – agregate de producere a apei răcite şi 

ventiloconvectoare, ventilatoare, perdele de aer 

 Bazin de polo Miercurea Ciuc – centrale de tratare a aerului pentru piscine, recuperatoare 

de căldură, dezumidificatoare, ventilatoare 

 Spitalul Clinic de Chirurgie plastică, reparatorie şi arsuri „Griviţa” Bucureşti – centrală 

de tratare a aerului, agregate de climatizare pentru săli de operaţii 

 Centrul Medical „Diaconia” Brăila – centrală de tratare a aerului, ventiloconvectoare 

 Spitalul Militar Cluj-Napoca – agregat de producere a apei răcite, ventiloconvectoare  

 Secția Clinică Obstetrică-Ginecologie I Cluj-Napoca – ventiloconvectoare  

 Hotel President Târgu Mureş – centrală de tratare a aerului pentru piscine, centrale de 

tratare a aerului, agregat de producere a apei răcite, ventiloconvectoare 

 Hotel ”Crowne Plaza” Bucureşti – agregat de producere a apei răcite, ventiloconvectoare 
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