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Blue Refrigeration w Polsce działa od 2016 roku. Prezesem firmy jest Jacek Krystecki. Zakłady
produkcyjne, zlokalizowane w Chinach, powstawały od roku 2013. Wyposażone zostały w
nowoczesny, profesjonalny park maszynowy. Obecnie produkty marki Blue Refrigeration
dostarczane są już do 20 krajów na świecie. Blue Refrigeration produkuje części do instalacji
chłodniczych i klimatyzacyjnych o parametrach i wysokiej jakości, porównywalnych do
odpowiedników innych marek. Produkty są zgodne z normami europejskimi.
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    W ofercie znajduje się szeroki asortyment urządzeń ciśnieniowych: filtrów odwadniaczy,specjalnych i z wkładami wymiennymi; zbiorniki, filtry i separatory oleju, separatory cieczy,tłumiki, różnego rodzaju zawory chłodnicze oraz cewki zaworów elektromagnetycznych itd.Duża część oferty jest dostępna natychmiast, gdyż znajduje się w magazynie zlokalizowanym wPolsce. Produkty mniej popularne, z katalogów, dostarczane są na indywidualne zamówienieklienta.    
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    Jako bezpośredni importer i dystrybutor części do systemów chłodniczych i klimatyzacyjnychBlue Refrigeration oferuje        -  również produkty innych marek:      -  wentylatory, silniki wentylatorów firmy Weiguang,      -  wentylatory, silniki wentylatorów oraz kurtyny powietrzne firmy AIRVENT;      -  filtry miedziane i wymienniki firmy TOPTEK;      -  pompki skroplin oraz akcesoria klimatyzacyjne firmy ABLTEK;      -  sprężarki hermetyczne COMPTEK oraz półhermetyczne i śrubowe RFC;      -  chłodnice oraz wymienniki powietrzne firmy LUTHER-BACH.      Oferta dostępnych produktów jest systematycznie rozszerzana o nowe produkty i marki, wzależności od potrzeb klientów.    W Polsce Blue Refrigeration jest znana obecnie głównie producentom urządzeń i instalacjichłodniczych, gdyż firma do tej pory działała głównie w tym segmencie rynku. Uruchomienieplatformy sprzedażowej www.blueref.pl   jest zaproszeniem instalatorów do współpracy,poprzez zaoferowanie im łatwego i szybkiego dostępu do dobrej jakości części potrzebnych wich pracy.  www.blueref.pl
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