Spoločnosť

Energia
Bez energie nie je život. Útulné teplo, príjemný chlad, silná para a vlastná
elektrina tvoria základ komfortu, blahobytu a motor silného priemyslu. Základy
toho všetkého umožňujú produkty ﬁrmy Viessmann.
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Predslov

Prof. Dr. Martin Viessmann riadi závody Viessmann
už v tretej generácii
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Ako rodinný podnik kladie Viessmann

Naše systémy tvoria základ komfor-

mimoriadny dôraz na zodpovedné

tu, blahobytu a silného priemyslu.

a dlhodobo orientované konanie, ako aj
trvalú udržateľnosť. Preto je aj trvalá

Na základe doterajších úspechov

udržateľnosť pevne zakotvená v zása-

sme si vytýčili ambiciózne ciele.

dách ﬁrmy. Vo všetkých procesoch

Viessmann bude aj v budúcnosti

dbáme na to, aby sme vzájomne zladili

udávať krok, tvoriť technické míľniky

ekonomiku, ekológiu a sociálnu či

a neustále posúvať hranice možného.

spoločenskú zodpovednosť.
Viessmann patrí k popredným medzinárodným výrobcom inteligentných,
komfortných a účinných systémov
pre výrobu tepla, klimatizácií, vetrania
a chladenia či decentrálnu výrobu
elektriny.

Prof. Dr. Martin Viessmann

Stručný portrét
Skupina Viessmann

Závody Viessmann
v Allendorfe (Eder)

Údaje o spoločnosti:
 Rok založenia: 1917
 Počet zamestnancov: 11 600
 Obrat skupiny: 2,2 miliardy Euro
 Podiel exportu: 56 percent
 22 výrobných závodov
v 11 krajinách
 Vlastné spoločnosti a obchodné
zastúpenia v 74 krajinách
 120 predajných zastúpení po
celom svete
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Ponuka pre všetky zdroje energií
a výkony
 Kotly na vykurovací olej či plyn do 120 MW
tepla resp. 120 ton pary za hodinu
 Združená výroba tepla a elektriny do 50 MWel
 Tepelné čerpadlá do 2 MW
 Zariadenia na spaľovanie dreva do 50 MW
 Zariadenia na výrobu bioplynu
od 50 kWel do 20 MWplyn
 Zariadenia na úpravu bioplynu s kapacitou
do 3000 m3/h
 Solárna termika
 Fotovoltaika
 Príslušenstvo
 Chladiace systémy

Hodnoty značky

Už v roku 1966 sme sformulovali

V detaile opisujú ducha, atmosféru

vo forme našich ﬁremných zásad

a bontón, ktoré spoločne tvoria našu

hodnoty, ktoré aj dnes, po starostli-

ﬁremnú kultúru a na druhej strane

vom prispôsobení predstavujú smer

formulujú z toho vyplývajúce ambície.

pre naše každodenné konanie
a taktiež ako sa sami vnímame. Ich
súčet vytvára charakteristický proﬁl
osobnosti našej značky.

Inovácie
V našej branži udávame krok.

Špičková kvalita
Ponúkame špičkovú kvalitu
a snažíme sa o dokonalosť vo
všetkých oblastiach.

Efektivita

Udržateľnosť

Pracujeme v štíhlych štruktúrach

Otvorene sa hlásime k spoločenskej,

a procesoch, kladieme dôraz na

ekologickej a sociálnej zodpovednosti.

maximálnu efektívnosť.
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Prezentácia ﬁ remných
zásad v Akadémii
Viessmann

Kompletná ponuka
Podľa špeciﬁckých požiadaviek
medzinárodných trhov ponúkame
systémové riešenia pre všetky
zdroje energií ako aj všetky aplikačné
oblasti.

Spoľahlivosť
Sme nezávislý rodinný podnik
a spoľahlivý obchodný partner.

Kompletná ponuka
skupiny Viessmann

Olejové kotly na výrobu
tepla do 120 MW príp.
pary do 120 t/h

Plynové kotly na výrobu
tepla do 116 MW príp.
pary do 120 t/h

Solárna termika
a fotovoltaika

Rodinný/
bytový dom

Komerčná
prevádzka

Priemysel
/výroba/obce

Centrálne
zásobovanie teplom

Individuálne riešenia s efektívnymi systémami

Kompletný program ﬁrmy Viessmann

Všetko z jednej ruky

ponúka pre všetky aplikačné oblasti

Viessmann má pre každé použitie ten

a všetky zdroje energií individuálne

správny produkt a systém, nástenné

riešenia s efektívnymi systémami.

alebo stacionárne kotly, pre rodinné

Ako ekologický priekopník ponúka

domy, veľké obytné budovy, komerč-

spoločnosť Viessmann inteligentné,

né prevádzky, priemysel ako aj lokálne

komfortné a efektívne vykurovacie,

siete diaľkového vykurovania. Či je za-

klimatizačné a chladiace systémy

riadenie určené na modernizáciu alebo

a decentrálnu výrobu elektriny. Viess-

pre novostavbu, či už pre potrebu

mann produkty a systémy zaručujú

tepla, pary, elektriny a chladu – Viess-

najvyššiu efektívnosť a spoľahlivosť.

mann je vždy ten správny partner.

Kompletný program ﬁrmy

Rozsiahla expertíza v skupine

Viessmann ponúka špičkové tech-

Viessmann poskytuje partnerom

nológie a vytvára štandard pre celé

cestu k perfektnému riešeniu. Obšírna

odvetvie. S vysokou energetickou

servisná ponuka uzatvára výkonové

efektívnosťou pomáha šetriť vykurova-

portfólio.

cie náklady a predstavuje správnu
voľbu aj z ekologického hľadiska.
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Zariadenia na vykurovanie
drevom, kogeneračné zariadenia
a zariadenia na bioplyn
do 50 MW

Tepelné čerpadlá pre
soľanku, vodu a vzduch

Systémové
komponenty

Chladiaca technika

do 2 MW

Ucelená ponuka ﬁrmy Viessmann ponúka
individuálne systémové riešenia pre výrobu tepla,
chladu, pary a elektriny.

Ponuka pre všetky zdroje energií

Údržba a servis

a aplikačné oblasti

Nezáleží na tom, či pri uvedení do

 Kotly na vykurovací olej či plyn do

prevádzky, údržbe alebo odstránení

120 MW tepla resp. 120 t/h para
 Združená výroba tepla a elektriny
do 50 MWel

porúch, v celej skupine Viessmann sa
partner môže spoľahnúť na kompetentnú podporu. Naši spolupracovníci

 Tepelné čerpadlá do 2 MW

sú mu k dipozícii telefonicky alebo

 Zariadenia na spaľovanie dreva

osobne. Online nástroje poskytujú

do 50 MW
 Zariadenia na výrobu bioplynu

cennú pomoc a v prípade potreby sú
náhradné diely dodané na druhý deň.

od 50 kWel do 20 MWplyn
 Zariadenia na úpravu bioplynu
s kapacitou do 3000 m3/h

Školenia
Viessmann akadémia ponúka od

 Solárna termika

obchodných až po technické ško-

 Fotovoltaika

lenia. Tým majú naši partneri vždy

 Príslušenstvo

tie najnovšie poznatky. Priebežné

 Chladiace systémy

vzdelávanie obchodných partnerov je
zárukou spoločného úspechu.

Špičková kvalita

Účinné výrobné procesy zabezpečujú vysokú
kvalitu.
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Vývoj a výroba spoločnosti

Výsledkom sú inovatívne produkty

Viessmann je tímovou prácou. Každý

pre našich zákazníkov, ktoré dokážu

zodpovedá za celkový výsledok svojej

presvedčiť svojou špičkovou kvalitou,

práce, podieľa sa na tvorbe

energetickou účinnosťou ako aj dlhou

výrobného procesu a priebežne

životnosťou. Ako motor branže

pracuje na zlepšeniach. Toto

vytvárame vždy nové technologické

pracovníkov motivuje a zabezpečuje

míľniky.

vysokú kvalitu.

Výroba výmenníka tepla Inox-Radial

Horák MatriX tvorí nový štandard pre účinné a nízko
emisné spaľovanie plynu.

Inovácie

Inovácie v oblasti výmenníkov tepla:
od kompozitnej biferálnej vykurovacej plochy
až po výmenník tepla Inox-Radial
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Vývoj energeticky mimoriadne
účinných systémov na výrobu tepla,
pary, elektriny a chladu je stredobodom nášho výskumu. Orientujeme
sa podľa výziev budúcnosti, ako aj
podľa požiadaviek našich zákazníkov
a stanovujeme méty pre tie najlepšie
technológie.
Viessmann už tradične pociťuje
nutnosť využívania vysoko účinnej
techniky s cieľom čo najlepšej
ochrany životného prostredia.
S účinnosťou až 98 percent dosahujú
naše vykurovacie systémy hranice
technicky možného. Tento vysoký
štandard energetickej účinnosti
našich systémov uplatňujeme aj pri
výrobe elektriny, chladiacej techniky
či parných zariadení. Našim cieľom je
neustále zlepšovanie.

V oblasti vývoja vsádzame na špičkovú kvalitu.

Trvalá udržateľnosť

Energetická centrála
v sídle ﬁrmy
v Allendorfe (Eder)

2009, 2011, 2013:

2010:

2012:

Nemecká cena za trvalú

Energy Efﬁ ciency

Energy Globe World

udržateľnosť pre

Award

Award

produkciu/značku/
efektivitu zdrojov
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Zodpovednosť znamená pre Viessmann konanie trvalo udržateľným
E

V našom projekte strategickej
trvalej udržateľnosti „Efektivita Plus“,
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Strategický projekt

ktorý sme spustili v roku 2005 jasne

trvalej udržateľnosti

dokazujeme vo ﬁremnom sídle

„Efektivita Plus“

v Allendorfe (Eder), že energetické
a klimaticko-politické ciele stanovené
nemeckou vládou do roku 2050 je
možné splniť už dnes. A to technikou,
ktorá je dostupná na trhu.
Využívaním obnoviteľných zdrojov
energií a zvyšovaním energetickej,
materiálovej a pracovnej účinnosti
posilňujeme aj našu konkurencieschopnosť a tým aj ďalšiu existenciu
nášho závodu.

Spoľahlivosť

Zdroje tepla nainštalované v školiacich priestoroch
sa využívajú na praktické školenia.
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Skutočné a praktické partnerstvo sa
teší vo ﬁrme Viessmann rovnakej
dôležitosti ako samotné produkty.
Okrem rozsiahleho portfólia produktov
a systémov je k dispozícii aj ucelený
program služieb pre našich zákazníkov.
Tento zahŕňa okrem logistiky, údržby
a servisu aj marketingovú podporu.
Zmeny politických a spoločenských
rámcových podmienok, stúpajúce
nároky, ako aj technické inovácie
výrazne zvýšili nutnosť a potrebu
ďalšieho vzdelávania.
V súčasnosti sa na celom svete
zúčastňuje každoročne 90 000
odborníkov na medzinárodných fórach
a podujatiach ďalšieho vzdelávania
Viessmann akadémie.

Infocentrum školí pracovníkov Viessmann ako aj
obchodných partnerov z celého sveta.

Zamestnanci a zodpovednosť
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Značka Viessmann je synonymom

Tímy skúsených a mladých pracovní-

kvality, odbornosti a inovatívnosti. Za

kov spolupracujú na technologických

touto značkou sa skrývajú ľudia , ktorí

výzvach budúcnosti a uvádzajú

sa svojou angažovanosťou starajú

energeticky účinné riešenia do

o to, aby sme túto povesť dokázali

bežnej praxe.

obhájiť každý deň.
Spoľahlivosť znamená pre každého
pracovníka nekompromisné dodržiavanie prísľubov a udržiavanie silných
partnerstiev. Pritom je nutné vždy
zostať objektívnym a vecným.
Cieľom je spoločný úspech. Vlastnú
zodpovednosť nielen požadujeme,
ale aj podporujeme. Táto podniková
kultúra robí z našej spoločnosti rešpektovaného zamestnávateľa. Spolupráca na významných a perspektívnych témach, ako je efektivita a trvalá
udržateľnosť podporuje a vyžaduje
iniciatívu každého jednotlivca.

Tímová práca a prenos znalostí tvorí základ

Dizajn

Dizajn produktov

Viac ako 40 významných dizajnérskych ocenení
pre produkty Viessmann
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Logo Viessmann so svojím cha-

Jej vizuálny zjav robí túto značku

rakteristickým zdvojeným S sa

skutočne nezameniteľnou, pritom ju

u respondentov vyznačuje vysokým

aj dlhodobo deﬁnuje a podporuje jej

opätovným rozpoznaním.

pozitívny imidž.

Používaním jasných, redukovaných

Jasný dizajn produktov, architektúry

a funkčne orientovaných tvarov

ako aj veľtržných stánkov vyjadruje

Viessmann zdôrazňuje špičkové

postoj rodinného podniku Viessmann.

postavenie svojich produktov, ale
aj inovatívnosť a výkonnosť celého
podniku.

Jasné vizuálne línie pobočiek

Z každého uhla pohľadu akoby jedným rukopisom:
Veľtržné stánky Viessmann

Komunikácia

Športový sponzoring
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Jasná a reprezentatívna vecnosť

Už viac ako 20 rokov je športový

našej vizuálnej prezentácie sa tiahne

sponzoring ústrednou zložkou našej

všetkými zložkami komunikácie.

marketingovej komunikácie. Takto

Platí to pre všetky prezentácie

sme povedomie značky výrazne

v analógových ako aj digitálnych

zvýšili a dali sme jej pozitívny imidž,

médiách. Naše brožúrky, inzeráty,

z čoho proﬁ tujú aj naši obchodní

internet ako aj sociálne médiá šíria

partneri.

Corporate Identity ﬁrmy Viessmann.
V každej oblasti kladieme dôraz na
jasné stvárnenie, jednoduchú
zrozumiteľnosť a transparentnosť
informácií.

Brožúrky s množstvom užitočných informácií

Inzeráty v špecializovaných časopisoch

Množstvo tém na jednej adrese:

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach.

www.viessmann.sk

Umenie a kultúra

Minimalistickí umelci Mack, Piene, Uecker ako aj
Geiger a Stankowski vytvorili „Edíciu Eurola“.

Teplo a kreatívna tvorba sú v prípade
značky Viessmann úzko prepojené.
Ruky technikov tak tvoria špičkové
produkty vykurovacej techniky. Ak
tento vzťah interpretujú maliari,
sochári a objektoví umelci, tak sa
technika stáva umením.
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Allendorfské výstavy „Umenie
a vykurovanie“ a „Edícia Eurola“
dopĺňajú autonómne umelecké diela,
prezentované v interiéroch
a exteriéroch podniku.
Okrem angažovanosti pre umenie je aj
podpora kultúrnych podujatí stabilnou
súčasťou našej podnikovej kultúry.

Výstava „Umenie a vykurovanie“ prezentuje diela
jedenástich medzinárodne uznávaných umelcov.

Viessmann, s.r.o.
Ivanská cesta 30/A
821 04 Bratislava
telefón: (02) 32 23 01 00
telefax: (02) 32 23 01 23
www.viessmann.sk
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