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Działamy na terenie całego kraju. Dążąc do funkcjonowania jak najbliżej klientów, w 2003 roku w Olsztynie przy 

fabryce opon Michelin powstał nasz oddział specjalizujący się w usługach serwisowych. Taki sam serwis 

otworzyliśmy w Ostrołęce na terenie papierni STORA ENSO. 

Projektujemy i wykonujemy także kompletne systemy sterowania automatyki HVAC oraz automatyki 

przemysłowej.

Podejmując wciąż nowe wyzwania, staramy się w naszych rozwiązaniach stosować nowoczesne systemy 

i technologie. Bazujemy na urządzeniach renomowanych firm.

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe „DESCO” Sp. z o.o. prowadzi działalność od 1988 roku. 

Specjalizuje się w projektowaniu, wykonawstwie i serwisie klimatyzacji, wentylacji i układów automatyki 

przemysłowej. Wykonujemy kompleksowo instalacje dużych systemów przemysłowych, jak i indywidualnych, 

nietypowych urządzeń oraz układów. Posiadamy uprawnienia i doświadczenie w projektowaniu obiektów 

i instalacji HVAC oraz automatyki.

Jesteśmy dystrybutorem takich firm jak: Parker Hannifin, NORRES, SAUTER, S+S Regeltechnik.

Zawsze uważnie wsłuchujemy się w życzenia klientów, by realizowane zadania dokładnie spełniały ich 

oczekiwania.  

Preferujemy rozwiązania, gdzie możliwie niskie koszty wykonawstwa i eksploatacji idą w parze z wysoką 

jakością i niezawodnością. Prace wykonujemy rzetelnie i terminowo. O wiarygodności naszej firmy świadczą 

liczne referencje uzyskane od naszych Klientów.

Kolejnym etapem rozwoju naszego przedsiębiorstwa było uruchomienie Działu Handlowego, tak, aby bardziej 

kompleksowo zaspokajać potrzeby naszych klientów. 

Naszym hasłem jest:  „DESCO TWORZY DOBRY KLIMAT”

Kompleksowa realizacja projektów

USŁUGI DESCO

Projektowanie

Dostawa, montaż, modernizacja, remonty

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Odbiór odpadów do utylizacji

Dokumentacja projektowo-wykonawcza

Dokumentacja powykonawcza

Instalacje klimatyzacji i wentylacji

Instalacje specjalne - clean rooms, clima chamber

Systemy grzewcze i chłodnicze

Systemy pomiarowe, sterowania i nadzoru

Systemy automatyki przemysłowej i wizualizacje

Instalacje przemysłowe

Systemy wentylacji i klimatyzacji

Automatyka przemysłowa

Systemy pomiarowe i sygnalizacji

Zużyte wkłady filtracyjne

Zużyte środki chłodnicze

Zużyte urządzenia klimatyzacyjne

Zużyte układy wentylacyjne



Dystrybucja urządzeń automatyki

PNEUMATYKA

Każda placówka Parker Store - ta za rogiem najbliższej ulicy, jak i ta na drugim końcu świata - oferuje 

najbogatszy wachlarz hydraulicznych i pneumatycznych rozwiązań oraz systemów wykorzystujących wyroby 

produkowane przez firmę Parker Hannifin.

Salon Parker Store w DESCO realizuje tę koncepcję w siedzibie naszej firmy: w Rakowcu k. Kwidzyna.

Łatwy i szybki dostęp do produktów hydrauliki i pneumatyki Parker połączony z usługą zakuwania węży, 

uzupełniony fachowym doradztwem, to filozofia Parker Store na całym świecie, kierując się tą zasadą 

utworzyliśmy w DESCO taki salon. Pod nazwą tą kryją się posiadające jednakowy wystrój i wyposażenie centra 

handlowo-serwisowe, które prócz najwyższej jakości produktów Parkera oferuje profesjonalne doradztwo 

techniczne i serwis w zakresie wykonywania przewodów hydraulicznych oraz pneumatyki do wszelkich 

zakresów ciśnień.   

Dogodne godziny pracy, możliwość bezpośredniego kontaktu z produktem, przyjazna atmosfera oraz fachowa 

pomoc techniczna to główne cechy serwisów Parker Store.  

· Przewody

· Złącza
· Elektrozawory

· Przygotowanie powietrza

· Siłowniki pneumatyczne

· Napędy liniowe pneum.
· Siłowniki beztłoczyskowe

· Napędy liniowe elektryczne

· Falowniki
· Silniki serwo

· Osuszacze adsorbcyjne

· Filtracja procesowa
· Chillery przemysłowe

· Generatory wodoru

· Spusty kondensatu

· TRANSAIR - inst. spr. pow.
· Generatory biogazu

· Generatory tlenu
· Generatory azotu

· Filtry sprężonego powietrza
· Separatory cyklonowe

· Osuszacze chłodnicze

· do spożywki, chemikalii

· wentylacyjne
Węże przemysłowe

· do wody, powietrza, pary
· do paliw, do motoryzacji

· Zawory mieszające i regul.
· Zawory i siłowniki do klimat.

· Siłowniki elektryczne
· Przepustnice

· Siłowniki pneumatyczne

Urządzenia automatyki bud.
· Czujniki i reg. temp., wilg.
· Czujniki i reg. ciśnienia 

· Czujniki jakości powietrza
· Czujniki jasności i ruchu

Autoryzowany serwis oraz dystrybucja urządzeń uzdatniania 

sprężonego powietrza

Autoryzowany salon specjalistyczny Parker Store

· przemysł drzewny
· do tworzyw sztucznych

· do śrutowania i piaskowania

· przemysł spożywczy i farm.

· do odsysania pyłów i dymów

Węże techniczne:



Wiążemy się z klientami wieloletnimi umowami serwisowymi, w celu zapewnienia naszym klientom 

kompleksowej usługi, a przez to zwiększenia żywotności i niezawodności urządzeń, co w konsekwencji 

prowadzi do niebagatelnego obniżenia kosztów eksploatacji.

Wykonujemy usługi serwisowe gwarancyjne i pogwarancyjne urządzeń oraz instalacji HVAC (Heating 

Ventilation Airconditioning Cooling) zarówno montowanych przez nas, jak i układów, których serwisowanie 

zlecają nam klienci.

Opracowujemy dla naszych klientów plany serwisów bieżących, a także długoterminowe plany przeglądów 

i wymiany części wynikające z wymagań stawianych przez producentów urządzeń.

Oferujemy szeroki zakres indywidualnie dopasowanych do potrzeb klienta wariantów współpracy,

od doradztwa, serwisu kompleksowego polegającego na zarządzaniu utrzymaniem ruchu urządzeń 

z gwarantowaną dyspozycyjnością urządzeń, do jednostkowych usług-projektów, poprzez usługi zintegrowane 

i umowy ramowe. 

Gwarantujemy krótki czas reakcji i skuteczność naszych zespołów serwisowych. Dla kluczowych klientów 

organizujemy stałe placówki serwisowe na ich terenie.

    -  Ostrołęka – mieszczący się na terenie zakładów papierniczych STORA ENSO.

Nasze stałe punkty serwisowe na terenie Polski:

Posiadamy wszystkie stosowne uprawnienia do takiej działalności wymagane ustawą o F-Gazach, odbioru 

odpadów etc. 

   - Kwidzyn – obsługujący duże przedsiębiorstwa takie jak zakłady elektroniczne JABIL, zakłady papiernicze 

                        International Paper, Kronospan czy też producenta słodyczy Lotte Wedel. 

- Pełna sprawność instalacji HVAC.

- Szybkość serwisu.

- Regularna proaktywna opieka.

- Krótki czas napraw i reakcji.

- Archiwizacja działań serwisu.

- Zmniejszenie kosztów klienta wynikających 

   z napraw i konserwacji.

Nasza oferta serwisu HVAC to:

Dział Serwisu DESCO Kwidzyn

 WYSOKI POZIOM USŁUG SPRAWIŁ, IŻ ZAUFAŁO NAM WIELE FIRM

S P R A W D Ź   N A S !

Folder DESCO Ed. 4

Umowy na kompleksowe usługi
utrzymania ruchu systemów 

wentylacji i klimatyzacji 

DESCO Kwidzyn - Serwis HVAC

Typ umowy                                 Rodzaj usługi

Umowy na usługi zintegrowane

Umowy ramowe i umowy jednostkowe

INTEGRACJA    

KOORDYNACJA USŁUG

Przeglądy

okresowe

Przeglądy

jednorazowe

Remonty

Modernizacje

ZARZĄDZANIE

KONSULTING


