Tvrtka Carrier, čiji su temelji postavljeni izumom moderne klimatizacije
Willisa Carriera 1902. godine, vodeći je svjetski proizvođač rješenja za
grijanje, klimatizaciju i hlađenje. Ona neprestano obogaćuje svoju
povijest dokazanih inovacija novim proizvodima i uslugama koje
unaprjeđuju udobnost i učinkovitost u cijelome svijetu.

Izum koji je promijenio svijet
Godine 1902. Willis Carrier riješio je jedan od najvećih izazova čovječanstva
kontroliranjem okoline zatvorenog prostora pomoću moderne klimatizacije.
Njegov izum omogućio je mnogobrojne djelatnosti te je tako potaknuo svjetsku
proizvodnju, a uz to promovira zdravlje i osobnu udobnost.
Danas se inovacije tvrtke Carrier mogu pronaći diljem svijeta i u gotovo svim
aspektima svakodnevnog života. Tvrtka Carrier stvara udobne i poticajne radne
okoline, neovisno o klimi, osigurava svjetsku opskrbu hranom održavanjem
kvalitete i svježine hrane i pića, osigurava zdravlje i dobrobit omogućavanjem
odgovarajućeg prijevoza i isporuke ključne medicinske opreme u zahtjevnim
uvjetima te nudi rješenja, usluge i edukaciju za vodstvo u pokretu za zelenu
gradnju. Ovo su samo neki od načina na koje tvrtka Carrier čini svijet boljim
mjestom za život, rad i zabavu.

Ispunjavanje
potreba
kupaca
Tvrtka Carrier nudi globalna rješenja sa širokim rasponom
primjena u području grijanja, klimatizacije, hlađenja i još puno
toga.

Udobnost doma
Milijuni ljudi daju tvrtki Carrier svoje povjerenje kao vodećem stručnjaku za
pružanje učinkovitih rješenja za potrebe grijanja i hlađenja doma.

Rješenja za gradnju
Postavljajući standarde za performanse, energetsku učinkovitost i održivost,
tvrtka Carrier nudi rješenja za klimatizaciju, upravljanje građevinama i
energetske usluge za životni ciklus građevina.

Prijevoz s hlađenjem
Oprema za prijevoz s hlađenjem, rješenja u nadzoru hladnog lanca i zamjenske
komponente tvrtke Carrier osiguravaju siguran i pouzdan prijevoz hrane i pića,
medicinske opreme i ostalog kvarljivog tereta do pojedinaca i tvrtki diljem
svijeta.

Komercijalno hlađenje
Rješenja za hlađenje tvrtke Carrier koja ispunjavaju potrebe industrije pića,
industrije pripreme i posluživanja hrane te maloprodaje hrane temelje se na
najnovijim tehnologijama kako bi održala svježinu, osigurala sigurnost i
poboljšala prezentaciju proizvoda u svjetskoj maloprodaji hrane i pića.

Prirodno
vodstvo
Tvrtka Carrier prirodni je vođa od samoga početka. Ne
samo zbog činjenice da tvrtka Carrier stvara potpuno
nove i inovativne proizvode, već i zato što postavlja
standarde u području ekološke odgovornosti. Od 1994 .
godine tvrtka Carrier industrijski je predvodnik u
procesu odbacivanja rashladnih sredstava koja oštećuju
ozon i istodobnom uvođenju mnogih energetski
najučinkovitih sustava za grijanje, klimatizaciju i
hlađenje. Očuvanje okoliša i zaštita neobnovljivih
prirodnih resursa središnje je načelo poslovanja tvrtke
Carrier jer ona prepoznaje ključnu važnost održavanja
odgovorne ravnoteže između udobnosti koju stvaramo
danas i svijeta u kojem ćemo živjeti sutra.
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NAJVEĆI SVJETSKI
PRUŽATELJ
GRAĐEVINSKIH
TEHNOLOGIJA
Tvrtka Carrier dio je tvrtke UTC Building & Industrial
Systems, koja je najveći svjetski pružatelj građevinskih
tehnologija. Njezini sustavi dizala, pokretnih
stepenica,
zaštite
od
požara,
sigurnosti,
automatizacije građevina, grijanja, ventilacije,
klimatizacije i hlađenja te povezane usluge
promoviraju građevine s integriranim sustavima
visokih performansi koje su sigurnije, pametnije i
lakše održive. Tvrtka UTC Building & Industrial
Systems dio je korporacije United Technologies Corp.
United Technologies (UTC) konglomerat je koji
obuhvaća raznolike djelatnosti i pruža široki spektar
visokotehnoloških proizvoda i usluga svjetskim
industrijama za proizvodnju zrakoplovnih i
građevinskih sustava. Osim tvrtke UTC Building &
Industrial Systems ta korporacija posjeduje i tvrtku
Sikorsky aircraft i novu tvrtku UTC Propulsion &
Aerospace Systems, koja uključuje zrakoplovne
motore tvrtke Pratt & Whitney i proizvode za
zrakoplovnu industriju tvrtke UTC Aerospace Systems.
Navedena korporacija također upravlja središnjom
istraživačkom
organizacijom
koja
radi
na
tehnologijama
za
poboljšanje
performansi,
energetske učinkovitosti i troška proizvoda i procesa
tvrtke UTC.

Instalacije u prestižnim objektima
Bijela kuća, Washington DC

Teatro Real Madrid (Kraljevsko kazalište
u Madridu), Španjolska

Aleksandrijska knjižnica, Egipat

Sikstinska kapela, Italija

British Museum (Britanski muzej) u Londonu,
Ujedinjeno Kraljevstvo

Opera u Sydneyju, Australija

Međunarodna zračna luka u Münchenu,
Njemačka

Carska palača u moskovskom Kremlju, Rusija

Museo Bellas Artes (Nacionalni muzej
umjetnosti), Argentina

