Společnost Carrier, vybudovaná na vynálezu Willise Carriera, který v roce
1902 postavil moderní klimatizaci, je přední světový dodavatel
topenářských, klimatizačních a chladících řešení. Společnost Carrier stále
staví na historii ověřené inovace a dodává nové výrobky a služby, které
zlepšují globální komfort a účinnost.

Vynález, který změnil svět
V roce 1902 vyřešil Willis Carrier jednu z nejpalčivějších výzev lidstva tím, že
sestrojil systém řízení teploty interiéru pomocí moderní klimatizace. Byl to
vynález, který pomohl mnoha odvětvím, zvýšil globální produktivitu a přispěl ke
zlepšení zdraví a osobního pohodlí.
Dnes najdeme inovace pana Carriera po celém světě, střetáváme se s nimi
prakticky na každém kroku v našem každodenním životě. Společnost Carrier
vytváří pohodlná a produktivní prostředí bez ohledu na venkovní klima, chrání
světové zásoby potravin tím, že uchovává čerstvost a kvalitu potravin a nápojů,
napomáhá zlepšovat zdraví tak, že umožňuje převoz a dodávky životně důležitých
léků v přesně určených podmínkách, a poskytuje řešení, služby a vzdělání, které
směřují k ekologičtějšímu světu. To je ale jen zlomek toho, čím Carrier zlepšuje
svět jako místo pro život, práci a zábavu.

Plnění
potřeb
zákazníků
Společnost Carrier přináší globální řešení v širokém spektru
aplikací topení, klimatizace, chlazení a mnoho dalších.

Pohodlí domova
Miliony lidí důvěřují zkušenostem a odborným znalostem společnosti Carrier,
která jim dodává řešení pro topení a klimatizaci domovů.

Stavební řešení
Společnost Carrier určuje standard pro výkon, energetickou účinnost
a udržitelnost a nabízí řešení pro klimatizaci, správu budov a energetické služby
pro celý životní cyklus staveb.

Chlazení v dopravě
Zařízení pro chlazení v dopravě společnosti Carrier, řešení pro sledování
chladícího řetězce a výměna dílů zajišťují bezpečný a spolehlivý transport
potravin a nápojů, lékařských dodávek a dalšího zboží podléhajícího rychlé zkáze
lidem a společnostem na celém světě.

Komerční chlazení
Chladící řešení společnosti Carrier, která slouží průmyslovým oborům
a maloobchodním podnikům zabývajícím se nápoji, gastronomickými službami
a potravinami, staví na nejmodernějších technologiích pro uchování čerstvosti,
zajištění bezpečnosti a zlepšení vzhledu potravin a nápojů v obchodech na celém
světě.

Přirozené
prvenství
Již od samotného prvopočátku byl Carrier přirozeným
leaderem. Nestačí jen to, že Carrier vyrábí zcela nové
a inovativní výrobky, ale určuje i standard ekologické
odpovědnosti. Již od roku 1994 se společnost Carrier
stala

propagátorem

odbourávání

chladiv

poškozujících ozonovou vrstvu a uvedla na trh mnoho
energeticky účinných topných, klimatizačních a
chladících systémů. Ochrana životního prostředí a
světových přírodních zdrojů je ústředním bodem
podnikání společnosti Carrier, protože si uvědomuje
důležitost udržení odpovídající rovnováhy mezi
pohodlím, v němž žijeme dnes, a světem, v němž
budeme žít zítra.
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Právě proto dokázala společnost

Carrier v období 2006 až 2011 splnit svůj závazek
snížit své emise skleníkových plynů o 35 % a spotřebu
vody o 27 %. Společnost Carrier však neusnula na
vavřínech a provozuje tři továrny, které jsou
certifikovány Radou pro ekologické stavby USA (US
Green Building Council®) v systému hodnocení LEED®.
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PŘEDNÍ SVĚTOVÝ
DODAVATEL
STAVEBNÍCH
TECHNOLOGIÍ
Společnost Carrier je jednotkou společnosti UTC
Building & Industrial Systems, která je největším
světovým dodavatelem stavebních technologií. Její
výtahové, eskalátorové, protipožární, bezpečnostní,
stavebně automatizační, vytápěcí, klimatizační
a chladící systémy a služby produkují stavby, které
jsou integrované, vysoce výkonné a také bezpečnější,
chytřejší a udržitelnější. Společnost UTC Building &
Industrial Systems je součástí společnosti United
Technologies Corp.
United Technologies (UTC) je velmi diverzifikovaná
společnost, která poskytuje širokou škálu služeb
a technicky vyspělých výrobků pro globální letecký
a stavební průmysl. Kromě společnosti UTC Building
& Industrial Systems vlastní i leteckého výrobce
Sikorsky a novou společnost UTC Propulsion &
Aerospace Systems, pod níž patří výrobce leteckých
motorů Pratt & Whitney a další letecký výrobce UTC
Aerospace Systems. Společnost provozuje centrální
výzkumnou organizaci, která zkoumá technologie pro
zlepšení výkonu, energetické účinnosti a nákladů na
produkty a procesy společnosti UTC.

Prestižní instalace

Bílý dům, Washington, USA

Sixtinská kaple, Itálie

Mezinárodní letiště v Mnichově, Německo

Teatro Real Madrid, Španělsko

Britské muzeum, Londýn, Velká Británie

Kreml, Moskva, Rusko

Alexandrijská knihovna, Egypt

Opera v Sydney, Austrálie

Museo Bellas Artes, Argentina

