Spoločnosť Carrier je svetovým lídrom v oblasti riešení vykurovania,
klimatizácie a chladenia, ktorý stavia na odkaze Willisa Carriera a jeho
vynáleze modernej klimatizácie z roku 1902. Spoločnosť Carrier aj naďalej
buduje na svojej histórii inovácií s novými produktami a službami, ktoré
prispievajú k zlepšovaniu pohodlia a efektívnosti po celom svete.

Vynález, ktorý zmenil svet
V roku 1902 Willis Carrier vyriešil jednu z dovtedy neriešiteľných výziev ľudstva –
podarilo sa mu upravovať prostredie v interiéri prostredníctvom modernej
klimatizácie. Jeho vynález umožnil vznik nespočetného množstva odvetví, podporil
celosvetovú produktivitu, zdravie a osobné pohodlie.
V súčasnosti možno inovácie spoločnosti Carrier nájsť po celom svete a v prakticky
každej stránke každodenného života. Spoločnosť Carrier vytvára pohodlné
a produktívne prostredie bez ohľadu na podnebie, chráni globálne zásoby potravín
zachovávaním kvality a čerstvosti jedla a nápojov, zaisťuje zdravie a zachraňuje
životy zabezpečovaním správnej prepravy životne dôležitého zdravotníckeho
materiálu v náročných podmienkach a poskytuje riešenia, služby a vzdelanie
v rámci iniciatív ekologickej výstavby. Toto je len zopár spôsobov, ktorými sa
spoločnosť Carrier snaží vytvoriť lepšie miesto na život, prácu a zábavu.

Plníme
potreby
zákazníkov
Spoločnosť Carrier prináša globálne riešenia v rámci širokej
škály odvetví v oblasti vykurovania, klimatizácie, chladenia
a mnohých iných.

Domáce pohodlie
Znalostiam spoločnosti Carrier a jej efektívnym riešeniam domáceho vykurovania
a chladenia dôverujú milióny ľudí po celom svete.

Riešenia pre budovy
Spoločnosť Carrier v rámci svojich riešení klimatizácie, riadenia budov
a energetických služieb pre životný cyklus budov určuje štandardy výkonnosti,
energetickej úspornosti a udržateľnosti.

Chladenie v preprave
Chladiarenské prepravné zariadenia, riešenia monitorovania chladiaceho reťazca
a náhradné komponenty od spoločnosti Carrier zaisťujú bezpečnú a spoľahlivú
prepravu potravín, zdravotníckeho materiálu a ďalšieho nákladu podliehajúceho
skaze ľuďom a podnikom po celom svete.

Chladenie pre obchodné priestory
Riešenia chladenia spoločnosti Carrier, ktoré sa používajú v odvetviach
stravovania a predaja potravín, sú postavené na najmodernejších technológiách
na zachovanie čerstvosti, zaistenie bezpečnosti a zlepšenie vzhľadu v rámci
celosvetového predaja potravín.

Prirodzené
vedenie
Spoločnosť Carrier bola prirodzeným lídrom od
samotného začiatku. Nie len z toho dôvodu, že
spoločnosť Carrier vytvorila úplne nové a inovatívne
produkty, ale najmä preto, že stanovuje normy
zodpovednosti voči životnému prostrediu. Spoločnosť
Carrier od roku 1994 stojí na čele iniciatívy za
odstránenie chladív likvidujúcich ozónovú vrstvu,
pričom zároveň predstavila mnohé z energeticky
najúspornejších systémov vykurovania, klimatizácie
a chladenia.

Zachovanie

životného

prostredia

a ochrana vyčerpateľných prírodných zdrojov je
základom činnosti spoločnosti Carrier, pretože chápe
obrovskú dôležitosť udržania zodpovednej rovnováhy
medzi pohodlím dneška a svetom zajtrajška.

ZÁVÄZOK

Building Council® podľa hodnotiaceho systému
LEED®.

Ekologické produkty pochádzajú od ekologických
spoločností. V spoločnosti

Carrier je

ochrana

VEDENIE

životného prostredia základnou hodnotou, ktorá sa

Spoločnosť Carrier bola prirodzeným lídrom od

denno-denne odráža v jej produktoch, službách

samotného začiatku. Od samotného vynájdenia

a činnostiach, ako aj v kultúre celého podniku.

modernej klimatizácie určovala spoločnosť Carrier

Komplexný program ochrany životného prostredia,

štandard odvetvia, ktoré vytvorila.

zdravia a bezpečnosti funguje v spoločnosti Carrier už

Willis Carrier bol lídrom v oblasti udržateľnosti.

viac ako 20 rokov. Práve vďaka nemu sa spoločnosti

Vďaka presným procesom chladenia jeho vynález

Carrier podarilo dosiahnuť míľniky, ako napríklad

umožňoval mnohým odvetviam vyhnúť sa plytvaniu

zníženie emisií skleníkových plynov o 35 percent

a zachovať zdroje pre budúce generácie. V súčasnosti

a spotreby vody o 27 percent z celkového množstva

je zachovanie životného prostredia a vyčerpateľných

od roku 2006 do roku 2011. Spoločnosť Carrier

prírodných zdrojov základným princípom činnosti

nezaspala na vavrínoch a v súčasnosti disponuje

spoločnosti Carrier.

troma závodmi s osvedčením organizácie U.S. Green

INOVÁCIE

ZLEPŠOVANIE

Produkty spoločnosti Carrier premieňajú energiu na

Spoločnosť Carrier zlepšuje prostredníctvom inovácií

užitočnú prácu. Spoločnosť Carrier investuje do

v oblasti konštrukcie a výroby svoje produkčné

výskumu a vytvára produkty, ktoré spotrebovávajú

procesy, produkty a služby, čím v konečnom dôsledku

menej zdrojov a produkujú menej emisií. Spoločnosť

pomáha pri zlepšovaní každodenného života.

Carrier

špičkové

Výraz „zlepšovanie“ predstavuje vieru spoločnosti

a energeticky úsporné riešenia takmer v každej

Carrier v neustále zlepšovanie produktov a služieb

kategórii. Spoločnosť Carrier aj naďalej podporuje

s cieľom zlepšiť životy ľudí s čo najmenším dopadom

výskum a vývoj, pričom využíva tie najnovšie

na životné prostredie.

ponúka

svojim

zákazníkom

technologické inovácie na vytváranie udržateľnejších
produktov.

NAJVÄČŠÍ SVETOVÝ
DODÁVATEĽ
TECHNOLOGICKÝCH
RIEŠENÍ PRE
BUDOVY
Spoločnosť Carrier je obchodnou jednotkou
spoločnosti UTC Building & Industrial Systems, ktorá
je najväčším svetovým dodávateľom technologických
riešení pre budovy. Jej systémy a služby v oblasti
výťahov, eskalátorov, požiarnej ochrany, bezpečnosti,
automatizácie budov, vykurovania, ventilácie,
klimatizácie a chladenia podporujú integrované
a efektívne budovy, ktoré sú zároveň bezpečnejšie,
inteligentnejšie a udržateľnejšie. UTC Building &
Industrial Systems je obchodnou jednotkou
spoločnosti United Technologies Corp.
United Technologies (UTC) je diverzifikovaná
spoločnosť poskytujúca široký sortiment technických
produktov a služieb pre odvetvia systémov pre
letectvo a budovy po celom svete na tej najvyššej
úrovni. Okrem UTC Building & Industrial Systems
vlastní aj spoločnosť Sikorsky Aircraft novú spoločnosť
UTC Propulsion & Aerospace Systems, ktorá zahŕňa
výrobu leteckých motorov Pratt & Whitney
a produkty pre letectvo spoločnosti UTC Aerospace
Systems. Spoločnosť zároveň prevádzkuje centrálnu
výskumnú organizáciu, ktorá skúma technológie na
zlepšovanie
výkonu,
energetickej
účinnosti
a hospodárnosti produktov a procesov spoločnosti
UTC.

Prestížni používatelia

Biely dom, Washington DC, USA

Sixtínska kaplnka, Taliansko

Medzinárodné letisko Mníchov, Nemecko

Teatro Real Madrid, Španielsko

Britské múzeum v Londýne, Spojené kráľovstvo

Kremeľ v Moskve, Rusko

Veľká alexandrijská knižnica, Egypt

Budova opery v Sydney, Austrália

Museo Bellas Artes, Argentína

