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„Jestem przekonany, że górnolotne słowa, które 
miałbym podstawić pod ideę, która przyświeca 
mojej firmie od początku jej istnienia są zbytecz-
ne.
Pracujemy ciężko i nieustępliwie nad dużymi za-
daniami z wyspecjalizowanego obszaru budow-
nictwa. Klient oczekuje od nas profesjonalizmu, 
kreatywnego działania, współpracy i otwartości 
by osiągnąć cel, który od początku jest dla nas 
wspólnym wyzwaniem.
Dokładnie to robimy. Można na nas zawsze liczyć. 
Mając na myśli zawsze, to znaczy w trakcie realiza-
cji i wiele lat po niej, w ramach naszych usług ser-
wisowych na najwyższym zawodowym poziomie. 

Taki właśnie jest ITRONS...”

Tomasz Gierlach
Założyciel i Prezes Zarządu Itrons Sp. z o.o.



Firma Itrons powstała na fundamencie kreatywnego po-
mysłu budowania dynamicznej, otwartej koncepcyjnie firmy 
kompleksowo odpowiadającej na potrzeby klientów.
 
Czyste i proste zasady profesjonalnego traktowania 
odpowiedzialności, jaką jest zrealizowanie zadania dla klien-
ta, stało się wizytówką firmy. 

W oparciu o polski kapitał i polski kolektyw, przez dwanaś-
cie lat rozwoju działalności fundamentalna koncepcja marki 
Itrons nie uległa zmianie. 
Jest nią punktualność biznesowa, bezkompromisowa rzetel-
ność w realizacji zadania oraz otwartość i kreatywność w po-
szukiwaniu optymalizacji dla uzyskania największych korzyś-
ci dla klienta. 

Te wszystkie domeny firmy  realizowane są 
w wyspecializowanym obszarze budownictwa. 
Zaliczamy do nich prace poprzedzające realizację zadania 
w terenie, polegające na kompleksowych pracach projek-
towych w ramach wyodrębnionych zespółów projektantów  
ze wszystkich dziedzin realizowanych przez firmę. Należą do 
nich układy instalacji sanitarnych, wentylacji mechanicznej 
i klimatyzacji oraz w ostatnim czasie dołączony dział insta-
lacji elektrycznych.

 Nasi klienci mogą powierzyć nam kompleksowo zadanie
 i być przekonani, że będzie zrealizowane ponad oczeki-
wane standardy, a po realizacji pozostajemy w wieloletniej 
dyspozycji w ramach świadczonych przez nas usług serwis-
owych.

O FIRMIE

ITRONS TO POLSKI KAPITAŁ I POLSCY 
SPECJALIŚCI, KTÓRZY OD DWUNASTU LAT

 SĄ WSPÓŁTWÓRCAMI PONAD 600 REALIZACJI
 W BUDOWNICTWIE INSTALACYJNYM. 



OFERTA

Realizujemy kompleksowo zadania z zakresu realizacji 
systemów instalacji klimatyzacji.
Stosujemy najnowocześniejsze rozwiązania optymalizujące 
wydajność i koszt eksploatacji zapewniając oczekiwany 
komfort.
Doradzamy przy doborze odpowiednich rozwiązań bazując 
na praktycznych doświadczeniach wyniesionych z naszych 
realizacji i opinii ich późniejszych użytkowników.

INSTALACJE 
KLIMATYZACJI

Powietrze i jego wymiana stanowią kluczowe zagadnienie 
bezieczeństwa i bezawaryjnego użytkowania  przestrzeni, 
gdzie realizujemy nasze systemy wentylacji. 
Bez względu na poziom skomplikowania zaprojektowanych 
rozwiązań, dzięki najnowocześniejszym narzędziom 
i wyspecjalizowanemu kreatywnemu zespołowi 
montażystów, gwarantujemy kompleksowe, terminowe 
wykonanie powierzonego nam w tym zakresie układu.

INSTALACJE 
WENTYLACJI



Właściwe funkcjonowanie obiektu wymaga układu 
instalacji odpowiadających na potrzeby ich przyszłych 
użytkowników. Nasze realizacje w zakresie Instalacji 
sanitarnych i centralnego ogrzewania w obiektach 
użyteczności publicznej jak realizowanych dla odbiorców 
indywidualnych sprawdzają się od lat. Specjalizujemy się w 
rozbudowanych nowoczesnych systemach dla budynków 
wielkopowierzchniowych, obiektach linowych jak i obiektach 
zamieszkania zbiorowego.

INSTALACJE 
SANITARNE I C.O.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie naszych klientów, którzy 
oczekują bezwzględnej jakości i kompleksowej realizacji 
uzupełniliśmy nasz zakres działalności o kompleksową 
realizację instalacj elektrycznych. 
W ramach powierzonych prac realizujemy pełen zakres 
zaprojektowanych rozwiązań z uwzględnieniem systemów 
zewnętrznych i wewnętrznych.

INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE

OFERTA



Właściwe funkcjonowanie każdego zrealizowanego projektu, 
poza fachowością wykonania i użycia do jego realizacji 
materiałów certyfikowanych z uwzględnieniem w ich 
doborze adekwatnych parametrów technicznych - wymaga 
profesjonalnego serwisu. Nasza firma w ramach usług 
serwisowych gwarantuje wieloletnie użytkowanie instalacji. 
W tym zakresie klient może liczyć na pełną dyspozycyjność 
czasową zespoł serwisantów i natychmiastową reakcję 
w przypadku nieoczekiwanych interwencji. 

SERWIS

W ramach szerokiego wachlarza usług realizowanych przez 
naszą firmę w wyspecjalizowanym zakresie budownictwa, 
oferujemy poza wykonastwem usługi projektowe we 
wszystkich branżach instalacyjnych.
Posiadamy doświadczony zespół projektantów 
posiadających wszystkie wymagane uprawnienia projektowe 
do realizowanych prac.

PROJEKTOWANIE

OFERTA



REALIZACJE

APARTAMENTY RAJSKA 3
Zakres prac: 
Instalacja wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, gazu wewnątrz budynku, 
instalacja wody użytkowej wewnętrznej, instalacja kanalizacji, instalacja 
hydrantowa, centralne ogrzewanie, wymiennikownia (niski parametr), ka-
nalizacja deszczowa wewnętrzna i zewnętrzna, przyłącze wody, przyłącze 
kanalizacji ogólnospławnej.

Inwestor: Nemesis Poland Sp. z o.o.



BUDYNEK PANTIN 
- PARYŻ, FRANCJA
Zakres prac: 
Wykonanie instalacji wody lodowej oraz instalacji 
sanitarnych.

Inwestor: Sietra Provence

KRAKÓW BUSINESS PARK
Zakres prac: 
Wykonanie przebudowy instalacji wentylacji 
mechanicznej i klimatyzacji

Inwestor: Conection Nieruchomości Sp. z o. o.

DELIKATESY ALMA - 
WARSZAWA
Zakres prac: 
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, 
klimatyzacji, centralnego ogrzewania, wody użytkowej, 
kanalizacji sanitarnej i technologicznej.

Inwestor: Alma Market S.A.

BUDYNEK UNIWERSYTETU 
PEDAGOGICZNEGO, KRAKÓW
Zakres prac: 
Wykonanie instalacji wody lodowej oraz instalacji 
sanitarnych.

Inwestor: Sietra Provence



UL. TYNIECKA 167C/3,  30-376 KRAKÓW

NIP: 676 243 61 47

KRS: 0000376751

+48 518 130 881                 biuro@itrons.pl                      itrons.pl

KONTAKT


