
Český dodavatel vzduchotechnických
a klimatizačních jednotek s 25letou tradicí
Společnost C.I.C. Jan Hřebec s.r.o. již 25 let dodává na celosvětový

trh vzduchotechnické, klimatizační a bazénové jednotky v růz-

ných provedeních dle aktuálně platných ekologických a technic-

kých požadavků. Vývoj a výroba prvních prototypů pro zkoušky

a certifikace byla započata již v roce 1993. Od roku 1994 jsou jed-

notky vyráběny pro tuzemský trh a vystavovány na regionálních

i mezinárodních výstavách.

Naše společnost zavedla certifikaci ISO 9001 a úspěšně udržujeme

systém managementu jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2015.

Od roku 2020 jsme certifikováni společností EUROVENT, která pro-

vádí každoroční audit našich výrobků včetně návrhového progra-

mu. V současné době vyrábíme jednotky již třetí generace a dodali

jsme přes 17 500 jednotek do zhruba 40 zemí celého světa. Nejvzdále-

nější instalované jednotky máme například v Indonésii nebo Mexiku.

Dodáváme jednotky se vzduchovým výkonem 750 až 100 000 m3·h–1

do mnoha segmentů průmyslových, rezidenčních, komerčních

a zdravotnických budov. Troufneme si tvrdit, že jste už určitě

všichni museli dýchat vzduch, který prošel některou z našich jed-

notek. Naše jednotky splňují požadavky pro instalaci do prostředí

hygienického, do čistých prostor a do míst s nebezpečím výbuchu.

Naše společnost sídlí 40 km jižně od Prahy ve městě Dobříš v bý-

valém areálu Rukavičkářských závodů Dobříš. Máte-li zájem nás

navštívit a prohlédnout si naše výrobní prostory neváhejte nás

kontaktovat. Podrobnější informace naleznete na www.cic.cz

Naše produkty

H a HL Sestavné klimatizační jednotky
Bezrámové sestavné jednotky čtvercového nebo obdélníkového

průřezu s vysokou variabilitou provedení.

H-Block Kompaktní klimatizační jednotky
Originální bezrámová konstrukce v kompaktní provedení s jedno-

duchou instalací „Plug & Play“.

H-Control Řídicí systém
Řízení chodu vzduchotechnických a klimatizačních jednotek.

H-Uni Kompaktní bazénové jednotky

Jednotka v kompaktním provedení s tepelným čerpadlem s rever-

zibilním chodem určená pro integrované odvlhčování, chlazení

a ohřev. Jednoduchá instalace „Plug & Play“.

H-Pool Bazénové jednotky

Bazénová jednotka určená pro integrované odvlhčování, zpětné

získávání tepla, ohřev a větrání.

H-Top Nástřešní jednotky

Nástřešní jednotka v kompaktním venkovním provedení s axiál-

ními ventilátory. Jednoduchá instalace „Plug & Play“.

� Obr. 4 � Schéma jednotky H-Top
� firemní
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� Obr. 1 � Schéma jednotky H a HL

� Obr. 3 � Schéma jednotky H-Pool

� Obr. 2 � Schéma jednotky H-Uni


