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25 lat na polskim rynku
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Szanowni Państwo,
oddajemy w Wasze ręce szczególny
numer naszego biuletynu. Viessmann,
światowy lider branży grzewczej, obchodzi w 2017 roku Jubileusz 100-lecia
założenia firmy oraz 25-lecia obecności
przedsiębiorstwa na polskim rynku. To
doskonała okazja do oceny dotychczasowych osiągnięć.

technologicznie aplikacja do komfortowej, indywidualnej regulacji temperatury
domu za pomocą Internetu, zdobywca
statuetki Złoty Instalator. Poprzez możliwość bezpośredniego połączenia ze
specjalistą, użytkownicy ViCare nie tylko
czują się bezpiecznie, mogą również
liczyć na szybką i fachową pomoc naszych Ekspertów.

Od początku działalności firmy, przestrzegamy wszelkich wymogów, przepisów,
i regulacji dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Nie tylko w procesie
produkcji i zarządzania. Od wielu lat angażujemy się również w projekty, które pozwalają zmodernizować, a także usprawnić jakość energetyczną i ekonomiczną
branży grzewczej. Jesteśmy świadomi
zagrożeń, jakie niesie ze sobą wysokie
zanieczyszczenie powietrza w Polsce,
dla życia i zdrowia nas i naszych dzieci.
Wierzymy jednak, że ten problem można pokonać, trzeba tylko jak najszybciej
zacząć działać! W tym celu powołaliśmy
do życia Fundację „Świadomi Klimatu,
której misją jest budowanie świadomości ekologicznej oraz zapobieganie tzw.
niskiej emisji.

Nasze innowacyjne i nowoczesne urządzenia Viessmann prezentowane były
szerokiemu gronu odbiorców podczas
imprez w całej Polsce, a w czerwcu
zostaliśmy Platynowym Partnerem Międzynarodowego Kongresu EKOZAKOPANE 2017 „Wyłączamy niską emisję”.

W Viessmann stawiamy na ekologiczne źródła energii. Od lat dostarczamy
pompy ciepła, systemy solarne i kotły
kondensacyjne czy kotły do spalania
biomasy o skrajnie niskiej emisji zanieczyszczeń. Nowe, cyfrowe produkty do
zarządzania i monitorowania systemami grzewczym uzupełniły naszą ofertę.
O tym, jak nowoczesne i innowacyjne
to urządzenia, niech świadczy przyznany
nam w tym roku prestiżowy tytuł Budowlana Marka Roku. Jedną z nowości
jest ViCare App, nowa i zaawansowana

Tym, co napawa nas dumą, jest fakt, że
w tym szczególnym dla firmy Viessmann
w Polsce jubileuszowym roku, otrzymaliśmy również tytuł Solidnego Pracodawcy. Wynik ten jednoznacznie pokazuje, że
Viessmann to nie tylko znana marka, ale
przede wszystkim Solidna Kadra Profesjonalistów o wysokich kompetencjach,
dzięki którym przedsiębiorstwo może
realizować ambitne cele biznesowe.
Jednym z takich właśnie celów było uroczyste otwarcie nowego Centrum Badań
i Rozwoju w niemieckim Allendorf, największej inwestycji w 100-letniej historii
naszego przedsiębiorstwa.
Niezmiernie cieszy nas również fakt, że
wśród naszych Partnerów Handlowych,
z roku na rok, przybywa kobiet. Właścicielki Salonów Firmowych, inżynierowie, pracownice biurowe – pokazują, że
branża grzewcza, to miejsce nie tylko dla
mężczyzn. Nowoczesne kobiety potrafią
doskonale godzić obowiązki zawodowe
z dbaniem o siebie, swój dom oraz finan-

se. Nie mniej niż mężczyźni, lubią również
nowe technologie. Dziś to głównie one
podejmują decyzje zakupowe i wybierają
technologie do domu – dbając równocześnie o estetykę urządzeń. Jesteśmy
dumni z faktu, że wszystko to może im
zaproponować właśnie nasza firma!
Viessmann, jako firma rodzinna, dba nie
tylko o stosunki biznesowe, ale również
o relacje z Pracownikami, Partnerami i ich
rodzinami. Ukoronowaniem tych relacji
są między innymi organizowane co roku
w całej Polsce, Rodzinne Pikniki Instalatora. Tegoroczny, szczególny, ponieważ Jubileuszowy, zgromadził rekordową ilość
– ponad 3000 gości. To dowód na to,
że przedsięwzięcie ma sens i świadczy
o sympatii łączącej Instalatorów z naszą
firmą. Odwiedzający Piknik goście okazali
się nie tylko żądni wrażeń, ale również
bardzo hojni – podczas zbiórki na cele
Fundacji „Świadomi Klimatu” udało nam
się pozyskać kwotę: ok 5000 PLN.
Mocno wierzymy, że za sukcesem w interesach stoją przede wszystkim ludzie!
To właśnie dzięki Państwu, udaje nam
się podejmować śmiałe plany i realizować ambitne cele biznesowe. Pragniemy więc podziękować Państwu za zaufanie, lojalność i zaangażowanie w rozwój
marki Viessmann.
W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia oraz w obliczu
rozpoczynającego się nowego stulecia
firmy Viessmann, dziękuję za dotychczasową współpracę i składam Państwu
najserdeczniejsze życzenia wszystkiego
najlepszego w Nowym Roku.
Sebastian Walerysiak

Viessmann uhonorowany statuetką
„Złotego Instalatora” 2017
2. czerwca firma Viessmann, po raz
kolejny, została uhonorowana statuetką
„Złotego Instalatora”. Tym razem statuetkę przyznano naszej firmie za aplikację mobilną ViCare.
Organizatorem konkursu „Złoty Instalator”
jest wydawca miesięcznika „Polski Instalator” – firma Instalator Polski Sp. z o. o.
oraz Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Nagradzane są firmy i instytucje
działające na rynku instalacji w Polsce
za różnorodne formy aktywności przypisane poszczególnym kategoriom, m. in.:
nowoczesnych rozwiązań technicznych,
organizacji kształcenia branżowych specjalistów, wzorcowego wykonania przez
firmę instalacji, wysoce zaawansowanych technologii, systemów i urządzeń

w zakresie odnawialnych źródeł energii. W tym roku została wprowadzona
dodatkowa, ósma kategoria, która rozszerzyła zakres ocen także na działalność inwestorów.
Rok gwarancji gratis
Użytkownicy aplikacji ViCare, którzy zaproszą za jej pomocą firmę Viessmann
jako partnera serwisowego, otrzymają

dodatkowy rok gwarancji gratis! Ponadto zyskają zdalny nadzór nad instalacją
przez Serwis Fabryczny Viessmann,
obsługę techniczną producenta oraz
gwarancję stosowania oryginalnych
części zamiennych.
Szczegółowe informacje znaleźć można
na stronie internetowej: www.viessmann.pl/vicare

Budowlana Marka Roku 2017
8. czerwca odbyła się uroczysta gala
wręczenia nagród Budowlana Marka
Roku 2017. Firma Viessmann otrzymała
nagrodę w kategorii pompy ciepła.
XIII edycja Gali Budowlana Marka Roku odbyła się w hotelu Venecia Palace
w Michałowicach k. Warszawy. Wśród
licznie zgromadzonych gości znaleźli
się przedstawiciele producentów materiałów budowlanych, organizacji zrzeszających wykonawców, stowarzyszeń
branżowych, i partnerów biznesowych.
Tytuł dla firmy Viessmann przyznano na
podstawie wyników ogólnopolskiego
badania opinii i preferencji firm wykonawczych.
Firma Viessmann, lider w produkcji nowoczesnych pomp ciepła, zdobyła tytuł
Budowlanej Marki Roku 2017, zyskując

wysokie uznanie wykonawców z branży budowlanej za najwyższą jakość oraz
najlepszą relację jakości do ceny.
– Zdobycie tytułu Budowlanej Marki
Roku, to dla nas duże wyróżnienie, tym
bardziej w roku, w którym nasza firma
obchodzi podwójny Jubileusz 100 lat
Grupy Viessmann na świecie i 25 lat
firmy Viessmann w Polsce. Cieszy nas

fakt, że wciąż rośnie zainteresowanie
pompami ciepła. Badania wskazują, że
w ciągu ostatnich 6 lat rynek pomp ciepła praktycznie się potroił, a sprzedaż
wciąż rośnie przewyższając prognozy. Ta
sytuacja rynkowa powoduje, że istnieje
potrzeba edukacji i uświadamiania inwestorów, na co nasza firma stawia od samego początku działalności – komentuje
Sebastian Walerysiak, Prezes Zarządu.
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MELDUNGEN

Auf in ein neues
Jahrhundert
Auf in ein neu
Jahrhundert

„Wir heißen Viessmann. Wie heizt du?“ –
Practice Car
Werbekampagne
stärkt Fachpartner
wyruszył już w teren
Zgodnie z zapowiedzią w ostatnich
dniach czerwca odbyły się pierwsze
praktyczne szkolenia z pomp ciepła
w mobilnym centrum szkoleniowym
Practice Car. W szkoleniach uczestniczyli nasi doradcy handlowi z przedstawicielstw we Wrocławiu i Mysłowicach.
Tematem
były harmonogram
Mit
einem szkoleń
an Endkunden
gerichteten
oraz procedury
przygotowania
Spot
verbindet Viessmann
auf Practice
spieleriCar’a
do
mobilnej
prezentacji
pomp
sche Weise das Thema „Heizen“ ciemit
pła dla
instalatorów.
Nie zabrakło
rówder
eigenen
Marke. Durch
die humornież rozszerzenia
praktycznej
wiedzy
volle
Frage „Wie heizt
du?” soll
aber
dotyczącej zainstalowanych
w Infomoinsbesondere
das Fachhandwerk
marbilu
najnowszych
modeli
pomp
ciepła
ketingseitig unterstützt werden.
Vitocal 100-S oraz Vitocal 300-G.
W tym
miejscu informujemy,
że doradDas
Unternehmen
geht damit
neue
cy handlowi
rozpoczęli
już indywidualne
Wege:
Mit der
überraschenden
Headwyjazdy
firm partnerskich
line
„Wir do
heißen
Viessmann“ oraz
wird instahohe
latorów w swoich für
obszarach
sprzedaży.
Aufmerksamkeit
die Produkte
er-
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erstmals im Kino und an anderen Videospots im öffentlichen Raum.
Viessmann erreicht Kinopublikum
Der 25-sekündige Spot zeigt, wie wichtig Wärme für das zwischenmenschliche Miteinander ist. Die Technik rückt
dabei in den Hintergrund, der Wohlfühlfaktor im Alltag wird als entscheidendes Kriterium herausgestellt. Die Kunden sollen Heizung und Wärme mit der
Marke Viessmann assoziieren. Die
Spots liefen in den Kinos in Berlin,
München, Stuttgart und Hamburg.
Als digitaler Anlaufpunkt der Kampagne
dient die Website www.wieheiztdu.de
mit weiterführenden Hinweisen zu Produkten, einem Förderrechner und einer
Fachpartnersuche.

zeugt. Lanciert wurde die Kampagne

Extra-Bonus bei
Bezug von Grundgrüner Wärmestrom
Betreiber einer Vitocal Wärmepumpe
profitieren von einem Extra-Bonus,
wenn sie zu Grundgrüner Wärmestrom
wechseln. Er enthält zu 100 Prozent
Ökostrom aus Deutschland, ist an keine Mindestvertragslaufzeit gebunden,
und über zwölf Monate ist eine volle
Preisgarantie sicher. Mehr Informationen unter www.grundgruener-waerme
strom.de

GRUNDGRÜNER
WÄRMESTROM
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Youtube-Filme
100 Jahre Viessmann –
Der Jubiläumsfilm

100 Jahre Viessmann –
Aufbruch in ein neues
Jahrhundert

www.100-jahre-viessmann.com
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W kobietach siła! Viessmann
partnerem Forum Kobiet
19. czerwca br. odbyła się V edycja Wrocławskiego Forum Kobiet. Jubileuszowe
Forum, któremu patronowała firma Viessmann, zorganizowane było pod hasłem
„Kobieta o każdej porze dnia”.
Forum cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, przyciągając do Centrum Kongresowego w Kompleksie Hali Stulecia
kilkaset kobiet. Uczestniczki imprezy miały
szansę wysłuchać wystąpień gwiazd
i uczestniczyć w wielu merytorycznych
dyskusjach. Gośćmi Specjalnymi tegorocznej edycji byli Beata Tadla, Krzysztof
Ibisz, Tomasz Jacyków, Elżbieta Lange,
Dominika Nawrocka, Andrzej Wierzbicki
i Tomasz Szmidt.
Forum Kobiet zostało podzielone na
panele dyskusyjne. Panie rozmawiały
o tym, jak przemawiać, poznawały tajniki

kreowania wizerunku i udanej stylizacji,
uczyły się dbać o swoje zdrowie i urodę.
Ponadto, poruszano szeroko pojętą tematykę inteligentnego domu. Iwona Folleher,
Marketing Manager w firmie Viessmann,
opowiedziała nie tylko o architekturze nowoczesnych domów, ale również o świadomym zarządzaniu domowym budżetem
przy wykorzystaniu nowoczesnych i bezpiecznych technologii, takich jak Aplikacja
ViCare Viessmann.
Ze spotkania można było wyciągnąć
wnioski, że nowoczesne kobiety potrafią
doskonale godzić obowiązki zawodowe
z dbaniem o siebie, swój dom oraz finanse. Nie mniej niż mężczyźni, lubią również
nowe technologie. Dziś to głównie one
podejmują decyzje zakupowe i wybierają
technologie do domu – dbając równocześnie o estetykę urządzeń. Nawet urzą-

Viessmann Platynowym Partnerem
Kongresu EKOZAKOPANE 2017
W dniach 26–28. czerwca 2017 r. odbyło się Eksperckie Forum Energetyka
i Środowisko EKOZAKOPANE 2017. Tematem przewodnim Forum było hasło
„Wyłączamy niską emisję”.
Forum EKOZAKOPANE to wydarzenie
mające na celu przybliżenie tematyki
ochrony środowiska, zrównoważonego
rozwoju przestrzeni miejskiej oraz propagowania ekoturystyki i lokalnych wyro-

bów. Tematem przewodnim Forum były
zagadnienia związane z ograniczaniem
niskiej emisji i poprawy jakości powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem
problemów miejscowości położonych na
obszarach górskich.
Program Forum obfitował w liczne wydarzenia o wysokim poziomie merytorycznym. Wszystkie dyskusje i panele transmitowane były na żywo w internecie.

dzenia grzewcze potrafią dobrać tak, aby
pasowały do wnętrza.
Zapraszamy wszystkie świadome i samodzielne kobiety na portal: superbabka.pl!
Firma Viessmann jest Partnerem Projektu.

Eksperci firmy Viessmann, Platynowego
Partnera Forum, również mieli okazję wystąpić przed gośćmi. Marcin Węgrzyn,
Dyrektor Sprzedaży Viessmann Sp z o.o.
Oddział Mysłowice, zaprezentował wystąpienie na temat: Problemy z jakością
powietrza specyficzne dla miejscowości górskich. Przedstawiciel Viessmann
z Działu Projektów OZE zaprezentował
zaś wystąpienie na temat: Jakość powietrza w uzdrowiskach, metody pomiaru
zanieczyszczeń i działania w zakresie likwidacji źródeł niskiej emisji.
Imprezie towarzyszyło wiele dodatkowych atrakcji, promujących ekologiczny
styl życia. Organizatorzy zaplanowali wizytę w Geotermii Podhalańskiej S.A., Tatrzańskim Parku Narodowym oraz w modelowym przedsiębiorstwie pasterskim.
Na Placu Niepodległości w Zakopanem,
zorganizowane zostało Eko Miasteczko
Gawra, w której zaprezentowano m.in. nowoczesne systemy grzewcze Viessmann.
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Viessmann w roku jubileuszowym
Razem w nowe stulecie!

I

nto a new century – Razem w nowe
stulecie! To nasze, skierowane ku
przyszłości, motto na jubileusz stulecia firmy.
Dumne spojrzenie na pełną
sukcesów historię
Z dumą, ale i z wdzięcznością spoglądamy na pełną sukcesów historię, zapisaną przez przedsiębiorstwo w jego
pierwszym stuleciu. Wdzięczni jesteśmy przede wszystkim Wam, szanowni
Klienci, gdyż łączące nas długoletnie
partnerstwo rynkowe i okazywane nam
zaufanie, tworzyły zawsze podstawę naszego wspólnego sukcesu.
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W przeszłości nasza branża przeżyła
już nie jedną przemianę strukturalną.
Tak, jak w latach sześćdziesiątych, kiedy olej wyparł paliwa stałe, lub kiedy
w wyniku kryzysu energetycznego lat
siedemdziesiątych, a także w następnych dekadach wzrastała świadomość
ekologiczna,
napędzana
obawami
o wyginięcie lasów. Innowacje takie,
jak biferralna powierzchnia grzewcza,
system chłodzenia płomienia Renox lub
późniejszy palnik promiennikowy MatriX trafiły dokładnie w potrzeby rynku
i jeszcze dzisiaj uważane są za kamienie
milowe w rozwoju techniki grzewczej.
Dzisiaj natomiast stoimy przed nowymi
wyzwaniami, które spróbuję Państwu
przybliżyć poniżej.
Przełom energetyczny
Jednym z tych wyzwań jest przełom
energetyczny, wpływający elementarnie na naszą działalność i zmuszający
naszą branżę do nowej, gruntownej
przemiany strukturalnej. Wolą polityków świat będzie musiał od roku 2050
obejść się bez paliw kopalnych. Prąd

z wiatru i słońca będzie dominującym
nośnikiem energii. Spowoduje to coraz
bardziej niestabilną podaż energii, do
której będzie się musiało dopasowywać
jej zużycie. A to udać się może tylko
przy zwiększeniu efektywności energetycznej i skojarzeniu sektorów elektroenergetyki, ciepłownictwa i mobilności.
Digitalizacja
Przede wszystkim jednak mamy do
czynienia z digitalizacją. Jest ona naszym
największym wyzwaniem i usuwa w cień
wszystko, co było dotychczas. Kwestionuje ona utarte modele gospodarcze,
umożliwia otwieranie nowych rynków
zbytu. Startupy i koncerny technologiczne wdzierają się także na nasz macierzysty rynek. Atakują nas rewolucyjnym
podejściem i zmieniają zasadniczo strukturę rynku. To, co wczoraj zapewniło
nam sukces, drodzy Partnerzy, może
być jutro rozwiązaniem bezużytecznym.
Pierwsze wydarzenie roku jubileuszowego: ISH Energy 2017
Wyzwań tych nie powinniśmy się obawiać, gdyż kryją się w nich poważne
szanse. Digitalizacja jest przy tym, nie
bez powodu, nieodzownym warunkiem
powodzenia przełomu energetycznego.
Nasze odpowiedzi na oba te wyzwania zaprezentowaliśmy na targach ISH
Energy 2017 we Frankfurcie n/M na
wiosnę tego roku.
Partnerstwo rynkowe z branżą
instalcyjną pozostaje bazą sukcesu
także w świecie cyfrowym
Wypróbowane partnerstwo rynkowe
z rzemiosłem instalatorskim również
w erze cyfrowej będzie bazą wspólnych
sukcesów. Dlatego w centrum tegorocznego stoiska targowego Viessmann

znalazły się serwisy cyfrowe, oferowane
przez nas instalatorom dla całego zakresu ich działalności. Na pięciu stacjach,
odwzorowujących procesy biznesowe
zakładu instalatorskiego, nasi goście
mogli przekonać się, jak intensywnie
wspieramy naszych Partnerów innowacyjnymi narzędziami i asystujemy im
w drodze ku cyfrowej przyszłości.
Szczególnie silne wrażenie na gościach
targowych wywierały nasze zintegrowane systemy energetyczne do produkcji
prądu i ciepła. Zarówno te, złożone
z urządzenia grzewczego na ogniwach
paliwowych i akumulatora prądu, jak
również te z modułów fotowoltaicznych, pompy ciepła i baterii akumulatorów. Obie te koncepcje zmniejszają też
zależność od energetyki publicznej.
Całościowe zarządzanie energią dla
domu inteligentnego (Smart Home)
Oczywistym staje się, że w coraz większym stopniu przedmiotem naszej działalności nie będzie samo urządzenie
grzewcze, lecz potrzeby coraz lepiej
uświadamianego przez Internet Użytkownika odnośnie komfortu, ciepła
i bezpieczeństwa.
Dlatego, nasza branża musi intensywniej zająć się całościowym zarządzaniem energią w budynkach i opracowywać skojarzone produkty oraz usługi,
odpowiadające nowym wymaganiom.
Są to zwłaszcza technologie dla domów
inteligentnych, które przy zwiększonym
komforcie potrzebują mniej energii. Na
przykład domów z pompami ciepła,
komunikującymi się z Internetem oraz
rynkami energii i realizującymi skojarzenia międzysystemowe, przetwarzając wysokoefektywnie nadmiar prądu
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Rodzina Viessmann z kanclerz Angelą Merkel w nowym centrum badawczo-rozwojowym „Technikum“.

w ciepło i akumulując je w budynku. Albo domów z regulatorami ogrzewania,
połączonymi z Internetem dla analizy
prognoz pogody i wykorzystywania
ich do sterowania z wyprzedzeniem
produkcją ciepła, co zwiększa nie
tylko efektywność energetyczną, ale
i komfort.
Drugie wydarzenie: otwarcie nowego „Technikum“
Uważamy przełom energetyczny i digitalizację za wielkie szanse, które wspólnie z Wami chcemy konsekwentnie
wykorzystać. Ważną rolę ma w tym
nasze nowe „Technikum”, które otworzyliśmy uroczyście 12 kwietnia. W ten
sposób tuż po targach ISH nastąpiło
drugie wydarzenie roku jubileuszowego, równocześnie jedno z największych
zdarzeń w historii przedsiębiorstwa.
W „Technikum” nasza innowacyjność
znalazła swój nowy dom. Stworzenie
przestrzeni dla idei, badań i prac rozwojowych jest centralnym warunkiem
pomyślnego uporania się z wyzwaniami
dnia dzisiejszego i jutrzejszego.

Razem z heskim ministrem gospodarki,
energii, komunikacji i rozwoju kraju, Tarekiem Al-Wazirem, kanclerz dr Angela
Merkel w obecności naszych długoletnich Klientów i Pracowników przekazała
nowe centrum badawczo-rozwojowe
Viessmann do użytku.
Kanclerz federalna: Siedziba firmy
Viessmann jest wyspą przełomu
energetycznego
Powodzenie przełomu energetycznego
nie jest warunkowane brakiem technologii, jak stwierdziła pani Kanclerz
w swoim przemówieniu. Określiła naszą
siedzibę w Allendorfie, jako „wyspę“, na
której osiągnięto już cel redukcji emisji
CO2, wytyczony dla całych Niemiec
na rok 2050. „Potrzebujemy przedsiębiorstw, takich jak Viessmann, aby
również w polityce energetycznej pozostać krajem otwartym na innowacje
i wspólnie wyznaczającym kierunki dla
rozwoju energetyki“, stwierdziła pani
Kanclerz. Dziennik Handelsblatt poinformował o otwarciu „Technikum“ pod
nagłówkiem „Awangarda w Allendorf“.

Zapraszam do przeczytania artykułu
z dalszymi informacjami o otwarciu
Technikum na strony 10–12.
Trzecie wydarzenie: Święto
pracownicze w sierpniu
Do naszego sukcesu miarodajnie przyczyniło się także zaangażowanie naszych
kompetentnych i lojalnych pracowników.
Dlatego zorganizowaliśmy w sierpniu,
jako trzecie wydarzenie roku jubileuszowego, wielkie święto pracownicze
w naszych zakładach w Allendorf, Hof
i Berlinie. Naszej uwadze nie umknął
również okrągły jubileusz 25-lecia
działalności firmy Viessmann na polskim rynku.
Wspólnie mierzyć się z wyzwaniami
Po 100 latach pomyślnego partnerstwa
jestem stuprocentowo przekonany, drodzy Partnerzy, że wspólnie uporamy
się też ze stojącymi przed nami wyzwaniami. Mam nadzieję, że tak jak ja,
cieszycie się na tę interesującą podróż
w nowe stulecie.
Prof. dr Martin Viessmann
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Szlak ku przyszłości jest wytyczony
„Zauroczenie Nowym” Viessmann ma w genach

O

d początku działalności „Zauroczenie Nowym” wytyczało w firmie
Viessmann kierunek działania. Mimo że
rodzinnym przedsiębiorstwem kieruje już
czwarte pokolenie rodziny Viessmann,
zauroczenie to ani trochę nie straciło na
aktualności. Co sprawia, że firma wciąż
podąża za innowacyjnością? Jak przedsiębiorstwo wychodzi naprzeciw nowym
wyzwaniom? Martin i Maximilian Viessmann mówią o radości z przemian.
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Panie Profesorze, „Naprzód, w nowe
stulecie“ – pod tym motto obchodzicie jubileusz 100-lecia przedsiębiorstwa. Co chcecie przez to wyrazić?
Prof. Viessmann: Motto to oznacza:
Viessmann jest gotów do drogi, patrzy
przed siebie i ustawia się do przyszłych
wyzwań. Świat ulega przemianom.
Zmienia się nie tylko klimat, ale i społeczeństwo, kultury i rynki.
Przed tymi przemianami nie możemy
uciec, ale możemy na nie wpływać, jeśli podejmiemy się aktywnej roli. Hasło
„Naprzód, w nowe stulecie“ ma wyrażać
właśnie to. Innowacyjność i zauroczenie
nowościami mamy w genach. Tak jest od
początków naszego przedsiębiorstwa,
kiedy mój dziadek Johann Viessmann
w założonym przez siebie warsztacie
ślusarskim w mieście Hof zbudował
na zamówienie miejscowych ogrodników pierwszy stalowy kocioł grzewczy.
W owych czasach, gdy wszystkie kotły
grzewcze były wykonywane z żeliwa,
rozpoznał on niezwykły potencjał stali,
jako materiału konstrukcyjnego na efektywne urządzenia grzewcze.
Na pozycję lidera technologicznego
branży przedsiębiorstwo wyprowadził następnie Pański ojciec, Hans
Viessmann.

Dwa pokolenia,
jeden cel:
prof. dr Martin
Viessmann i jego
syn Maximilian

Prof. Viessmann: Tak jest. Mały zakład
produkcyjny z 35 pracownikami rozwinął od roku 1947 w przedsiębiorstwo,
należące do najbardziej znaczących
niemieckich producentów techniki
grzewczej. Wraz ze spowodowanym
przez niego triumfem stalowych kotłów
grzewczych nad dominującymi do lat
pięćdziesiątych kotłami żeliwnymi, rozpoczął się dynamiczny wzrost przedsiębiorstwa. W problemach i wyzwaniach
mój ojciec widział szanse na sukces.
W trakcie dziesięcioleci wprowadził
on wiele innowacyjnych produktów,
opartych na równie oryginalnych, co
genialnych zasadach konstrukcyjnych.
Dotyczy to przemiany strukturalnej lat
pięćdziesiątych, gdy olej zaczął wypierać paliwa stałe, jak i kryzysów energetycznych lat siedemdziesiątych oraz wyrastającego z obaw o wyginiecie lasów
tropikalnych w latach osiemdziesiątych
wzrostu świadomości ekologicznej
Innowacje takie, jak biferralna powierzchnia grzewcza i system chłodzenia płomienia Renox trafiły dokładnie

w aktualne potrzeby rynku i dziś jeszcze
są uważane za kamienie milowe rozwoju technologii. Ponad 1500 patentów
i świadectw ochronnych dokumentuje
wybitną innowacyjność i niezmordowane zaangażowanie mego ojca.
Określa Pan przełom energetyczny
i digitalizację, jako największe wyzwania techniczne dnia dzisiejszego.
Zajmijmy się najpierw przełomem
energetycznym. Jak Pana zdaniem
rynek ciepła może wpłynąć na
jego powodzenie?
Prof. Viessmann: Rynek ciepła,
z udziałem jednej trzeciej w zużyciu
energii, jest nie tylko jej największym
konsumentem, lecz z uwagi na techniczną przestarzałość istniejących budynków i instalacji grzewczych, kryje
w sobie wielki potencjał oszczędności
energii i zastąpienia energii kopalnych
odnawialnymi. Według obliczeń, konsekwentna modernizacja niemieckich
instalacji pozwoliłaby zaoszczędzić tyle
energii, ile jej produkują wszystkie niemieckie elektrownie jądrowe.
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A jak odpowiada Wasze przedsiębiorstwo na drugie duże wyzwanie
– digitalizację?
Prof. Viessmann: Cyfrowa przemiana
strukturalna już jest w pełnym toku.
Nowe modele działalności gospodarczej
gruntownie zmieniają całe branże. Na
istniejące rynki wdzierają się podmioty
spoza branży, atakując często destrukcyjnymi metodami dotychczasowe
modele i struktury gospodarcze. Poza
tym wejście na rynek stało się znacznie
łatwiejsze, gdyż startupy dzięki nowym
technologiom, jak Cloud-Computing, potrzebują już tylko niewielkiego kapitału,
by uruchomić swoją działalność.
Digitalizacja jest jednak przede wszystkim
warunkiem koniecznym dla powodzenia
przełomu energetycznego. Dlatego cieszę się, że mój syn ze swoją fachową
kompetencją, zwłaszcza w dziedzinie
IT, prowadzi niezbędną transformację
przedsiębiorstwa. Jako przedsiębiorstwu
rodzinnemu wyjdzie nam z pewnością na
dobre, że do pomyślnego zrealizowania
takiej przemiany skorzystaliśmy z cyfrowych kompetencji następnego pokolenia. Digitalizacja doprowadziła w pewnym
stopniu do sytuacji, że w naszych czasach
po raz pierwszy starsi mogą się więcej
nauczyć od młodszych.
Następne pytanie kieruję do Maximiliana Viessmanna Chief Digital Officer:
w jaki sposób transformacja cyfrowa
przyczyni się do dalszego wzrostu?
Maximilian Viessmann: Podstawowym
warunkiem pomyślnego zrealizowania
przemiany cyfrowej jest intensywne zajęcie się powstającymi możliwościami i ryzykami, aby skojarzyć nowe trendy z już
prowadzoną działalnością gospodarczą.
Można wykorzystać własne mocne strony w kombinacji z platformami, pozwalającymi rozszerzyć lub poprawić ofertę
produktową w aspekcie cyfrowym.
Nadanie zdolności istniejącym organizacjom następuje w drodze podziału wiedzy
i informacji związanych z tematem digitali-

zacji, przy czym centralną rolę odgrywa temat technologii. Uzyskanie wglądu w różne
trendy technologiczne jest zasadniczym
czynnikiem powodzenia transformacji cyfrowej i tym samym dalszego wzrostu.
Dążenie do doskonałości było
w przeszłości istotnym czynnikiem
sukcesu dla przedsiębiorstw. Istnieje
opinia, że perfekcjonizm jest zabójczy dla strategii digitalizacji. Doskonałość to „brak kultury błędów“. Czy
też Pan to tak widzi?
Maximilian Viessmann: Nie, również
dążenie do doskonałości wymaga pewnej formy kultury błędów. Przy digitalizacji musimy nie tylko wytwarzać produkty wysokiej jakości, ale też eliminować
nasze błędy. Hasło brzmi: upadaj szybko
– i ucz się na błędach. Otwarte i uczciwe
traktowanie błędów i wyciąganie z nich
nauk i ich komunikowanie – to jest podstawa.

„Będziemy aktywnie
wpływać na kształt
przemian w naszej
branży”
Panie Profesorze, przemiana cyfrowa
wymaga nowej kultury przedsiębiorstwa. Czy dojdzie przy tym do konfliktu dotychczasowej kultury z nową?
Prof. Viessmann: Żadnego konfliktu tu
nie ma. Potrzeby dopasowania i zmian
naszych wartości kultury zidentyfikowaliśmy i w ramach planowania strategicznego poddaliśmy badaniom także wartości przedsiębiorstwa, dopasowując je
następnie do przyszłych wymagań. Musimy przekształcić się z hierarchicznej
kultury dowodzenia w kierunku przejrzystej organizacji, wspierającej na wszystkich szczeblach ludzi myślących przyszłościowo. Oznacza to odwrót od czekania
na decyzje odgórne, ku większej sa-

modzielności i odpowiedzialności. Od
dominacji centrali, ku większej wolności
rynków regionalnych. Od przedsiębiorstwa zarządzanego czysto inżyniersko,
ku otwarciu na klientów. A wreszcie także od obaw przed „Nowym” do radości
z „Nowego”, zwłaszcza tego cyfrowego.
Jednakże zmiany istniejącej, praktykowanej kultury przedsiębiorstwa nie
można zarządzić odgórnie. Osiąga się ją
tylko przez przyswajanie i praktykowanie
nowych wartości. Jako przewodniczący
Rady Zarządzającej widzę swoją funkcję
głównie jako pośrednika między starym
a nowym światem, między czynnikami
sukcesu z przeszłości a nowymi wymaganiami.
Pytanie do ojca i syna: Jak daleko
włączone jest w przedsiębiorstwo
następne pokolenie i co możecie powiedzieć o uregulowaniu sukcesji?
Prof. Viessmann: Moja córka i syn są
już od wielu lat wspólnikami i ponoszą
związaną z tym współodpowiedzialność.
Mój syn, jak już wspominałem, pracuje
w przedsiębiorstwie jako Chief Digital
Officer i przejmie po mnie stanowisko
w kierownictwie. Moja córka wdraża się
do pracy w Family-Office.
Maximilian Viessmann: Uważam za
wielkie szczęście, że mogę się cieszyć
nieograniczonym zaufaniem mojego Ojca. Rozpoznał on wcześnie konieczność
przemiany kultury przedsiębiorstwa. Możliwość asystowania tej przemianie z pozycji następcy jest dla mnie wielką szansą.
Spójrzmy w przyszłość: dokąd wybiera się Wasze przedsiębiorstwo?
Prof. Viessmann: Patrzymy przed siebie z wielką ufnością. Zgodnie z mottem
„Naprzód, w nowe stulecie” przestawiliśmy wszystkie drogowskazy w przedsiębiorstwie w kierunku przyszłości i nie
tylko będziemy aktywnie wpływać na
kształt postępujących zmian w naszej
branży, lecz także konsekwentnie wykorzystywać związane z tymi przemianami
szanse, w ścisłej współpracy z naszymi partnerami.
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Viessmann wzmacnia innowacyjność
przez nowe „Technikum“
Centrum badawczo-rozwojowe otwarto w obecności kanclerz federalnej Niemiec
i heskiego ministra gospodarki

W

obecności kanclerz federalnej
Niemiec, pani dr Angeli Merkel
i heskiego ministra gospodarki, energii, komunikacji i rozwoju kraju, Tareka
Al-Wazira, otwarto nowe centrum badawczo-rozwojowe Viessmann. Ta inwestycja o wartości 50 milionów euro
stanowi fundament dla interdyscyplinarnego tworzenia innowacji.

Dla pomyślnego przełomu energetycznego konieczne są nowe kierunki.
„Technikum będzie w przyszłości wylęgarnią innowacji dla przełomu energetycznego i digitalizacji. Skupimy tam
działania badawczo-rozwojowe dla
wszystkich faz procesu powstawania
produktu – od pomysłu, aż do dojrza-

łości do linii produkcyjnej”, powiedział
prof. dr Martin Viessmann. „Nowe centrum badawczo-rozwojowe w macierzystej siedzibie naszego przedsiębiorstwa
jest równocześnie kolejnym, jasnym
dowodem więzi z naszym regionem.”
Technikum jest interdyscyplinarnym
centrum badawczo-rozwojowym ze

PRZEDSIĘBIORSTWO

„Szacunek
dla drogi
przebytej w tych
100 latach.”

Heski minister gospodarki Tarek Al-Wazir chwalił firmę Viessmann jako
przedsiębiorstwo wysoko innowacyjne
i aktywnego pioniera przełomu energetycznego: „Jeśli mówić o efektywności
energetycznej w technice grzewczej, to
Wasze produkty znajdują się obecnie
w czołówce”.

160 stanowiskami pracy: 100 zatrudnionych stale pracowników może tu
współpracować międzyzespołowo z 60
zewnętrznymi kontraktowo kolegami.
Opracowywane tu będą prototypy i przeprowadzane testy dopuszczeniowe oraz
długofalowe Technikum jest największą
inwestycją w stuletniej historii przedsiębiorstwa rodzinnego Viessmann.
Innowacyjność pozostaje kluczową
kompetencją dla przyszłości
Podczas uroczystości otwarcia w macierzystej siedzibie firmy, pani Kanclerz
podkreśliła innowacyjność Viessmann,
jako producenta systemów grzewczych, przemysłowych i chłodniczych.
Nawiązując do Technikum, skierowała
do prof. dr Viessmanna zdanie: „Pod-

kreślacie w ten sposób, jak wysoką
pozycję w Waszym przedsiębiorstwie
zajmują prace badawczo-rozwojowe“.
Odnosząc się do jubileuszu stulecia
i procesu internacjonalizacji w ostatnich 25 latach dodała: „To, co zaczęło
się w małym warsztacie, stało się dzisiaj działającą globalnie grupą przedsiębiorstw; można tu tylko stwierdzić:
należy się szacunek dla drogi, przebytej
w tych 100 latach:”
Na temat rozszerzającej się digitalizacji
gospodarki i przemysłu, pani Merkel
stwierdziła: „Najbardziej fascynujące jest
to, że pozwala ona stworzyć zupełnie
nowe relacje z klientem. Klient oczekuje indywidualnych produktów.” Jest ona
też pewna, że Viessmann takie produkty może zaoferować.

Przedsiębiorstwo dba o efektywność
energetyczną także w produkcji i angażuje się jako partner we współpracę
z różnymi uczelniami. Viessmann jest
znaczącym czynnikiem gospodarczym
dla Hesji i swoim nowym „Technikum”
wzmacnia jeszcze bardziej znaczenie
tutejszego zakładu.
11 000 metrów kwadratowych
powierzchni dla prac interdyscyplinarnych
„Przy tworzeniu koncepcji Technikum
centralnym tematem była kwestia zintegrowania wszystkich obszarów, mogących wpływać na proces powstawania dobrych i innowacyjnych produktów.
Obszarami tymi są prace badawczo-rozwojowe, zarządzanie produktami, zarządzanie jakością, technologia produkcji,
oprogramowanie i algorytmy regulacji”,
wyjaśniał ideę przewodnią Technikum
dr Klaus-Peter Kegel, CEO Dywizji Systemów Grzewczych Viessmann.
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Technikum
w liczbach:

11 000

metrów kwadratowych liczy Technikum Viessmann w macierzystej siedzibie
firmy w Allendorfie (Eder)

100

pracowników stanowi załogę, dalszych 60 stanowisk
pracy przygotowane jest dla współpracy interdyscyplinarnej

1

50

milionów euro zainwestował
Viessmann w ten kompleks
budynków

250

stanowisk prób z przyłączami dla urządzeń grzewczych
pozwala wypróbować ich trwałość

110
20

systemów grzewczych można badać równocześnie
2

rodzajów gazów jest dostępnych do testowania urządzeń
grzewczych

12

40

kilometrów przewodów gazowych zainstalowano w Technikum Viessmann

12

komór klimatycznych do badań
urządzeń grzewczych przy różnych
wilgotnościach i temperaturach powietrza

6

MW mocy chłodniczej zainstalowano w budynku – odpowiada to ok.
50 000 domowych chłodziarek

3

48

decybeli panuje w hali głównej
– ciszej, niż podczas normalnej
rozmowy

1P
 rzybywającą do Allendorfu panią Kanclerz
powitali liczni mieszkańcy.
2D
 r Angela Merkel i Tarek Al-Wazir z rodziną
Viessmann oraz CEO, Joachimem Jansseem i dyrektorem technicznym dr Markusem
Klausnerem.
3R
 ozmowa z pracownikami Technikum.
4P
 rof. Viessmann dziękuje pani Kanclerz za
jej zaangażowaną przemowę na otwarcie
Technikum.

4
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100 lat firmy Viessmann –
od warsztatu do globalnego
przedsiębiorstwa
Stalowy kocioł grzewczy, biferralna powierzchnia
ogrzewalna, palnik promiennikowy Matrix czy seryjne urządzenie grzewcze na ogniwach paliwowych –
lista kamieni milowych firmy Viessmann jest długa.
To, co z ducha wynalazczości poczęło się w ślusarni,
stało się Grupą Viessmann, której światowa renoma
opiera się na systemach grzewczych, przemysłowych
i chłodniczych. Oto podróż w czasie przez 100 lat firmy Viessmann i historii przemysłu niemieckiego oraz
25 lat firmy Viessmann w Polsce.

1917
ZAŁOŻENIE FIRMY PRZEZ
JOHANNA VIESSMANNA
Historia Grupy Przedsiębiorstw Viessmann zaczęła
się w bawarskim mieście Hof. Johann Viessmann,
urodzony w roku 1879 w Kulmbach, mieszkał tu
i pracował, jako mistrz ślusarski. W roku 1917 usamodzielnił się, otwierając własny, mały zakład ślusarski,
w którym budował i naprawiał maszyny rolnicze.
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Połączenie fantazji, ducha wynalazczości i rzemieślniczych umiejętności zaprowadziło go szybko
do innych branż. Umiał zaradzić,
kiedy w miejscowych zakładach
tekstylnych zepsuła się maszyna, a w początkach automobilu
Johann Viessmann potrafił też
naprawiać te wehikuły, uważane
wówczas za cud techniki.

1937
PRZEPROWADZKA
Z BAWARII DO HESJI
W roku 1937 Viessmann opuścił Hof, aby podjąć się
szerszej produkcji. W Allendorfie nad Ederem zbudował przedsiębiorstwo, które stało się zakładem macierzystym dzisiejszej Grupy Viessmann.

1928
BUDOWA PIERWSZEGO
KOTŁA GRZEWCZEGO
W roku 1928 zaczyna budować kotły grzewcze. Rynek
kotłów był wtedy opanowany
przez członowe kotły żeliwne.
Johann Viessmann szybko dostrzegł możliwości ulepszeń.
W krótkim czasie udało mu
się opracować całą serię kotłów z blachy stalowej
i uruchomić ich produkcję we własnym zakładzie
rzemieślniczym. Cechowały się one niskim zużyciem
paliwa i dużo szybciej dostarczały ciepła. W efekcie
wiele ogrodnictw z okolicy zainstalowało oszczędne
kotły Viessmann. Viessmann zgłosił na swoje kotły
grzewcze prawa ochronne, wzory użytkowe i patenty.
Jego opracowania były przez lata podstawą budowy
nowoczesnych kotłów stalowych.

1947
PRZEJĘCIE PRZEDSIĘBIORSTWA
PRZEZ HANSA VIESSMANNA
W roku 1947 Hans Viessmann
przejął ojcowski zakład z 35 pracownikami. Jego pierwszym celem
było wyposażenie przedsiębiorstwa
w nowoczesne maszyny. Już w rok
później załoga rozrosła się do ponad
100 pracowników.
W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku rozpoczęła się radykalna
przemiana strukturalna w technice
grzewczej. Olej grzewczy umacniał
się coraz bardziej, jako najpopularniejsze paliwo, wypierając dominujące dotychczas
paliwa stałe – przede wszystkim koks. Umożliwiło
to automatyzację pracy kotłów. A to było warunkiem
wprowadzenia na wielką skalę podgrzewu ciepłej wody użytkowej.

lata 50
ZWYCIĘSKI POCHÓD STALOWYCH
KOTŁÓW GRZEWCZYCH
Hans Viessmann rozpoznał
szansę i opracował kocioł na
nowe paliwo. W roku 1950
przedsiębiorstwo prezentuje
wielce postępowy program
kotłów grzewczych. Wśród
nich jest kocioł dwupaliwowy
Triola, z jednym paleniskiem
na paliwa stałe i jednym na
olej opałowy. Zwycięska ofensywa kotłów stalowych,
zastępujących dominujące dotychczas kotły żeliwne,
był już nie do powstrzymania. Viessmann rozrastał się
dynamicznie. Około 350 pracowników produkowało
rocznie około 5 000 kotłów.

lata 70
KOTŁY GRZEWCZE
ZE STALI SZLACHETNEJ
Nowy kocioł przestawialny
Duo-Parola był odpowiedzią
na wyzwania tamtych czasów.
Kocioł ten, zaprojektowany do
opalania olejem lub gazem,
można było przestawić na
paliwo stałe. Jego pojemnościowy podgrzewacz CWU był
wykonany ze stali szlachetnej.
W roku 1972 Viessmann zaskoczył kręgi fachowe
swoją światową premierą – gazowym kotłem grzewczym ze stali szlachetnej. Wyróżniał się on małym ciężarem, łatwością utrzymania w czystości powierzchni
wymiany ciepła i dużą pojemnością wodną.
PIERWSZY KRYZYS ENERGETYCZNY
Kryzys olejowy doprowadził w roku 1973 do zakazu
używania samochodów w niedziele, a szeroko zakrojone oszczędzanie energii spowodowało po raz
pierwszy od 30 lat spadek jej zużycia.

lata 60
NOWE SYSTEMY PODGRZEWU
CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
W roku 1962 Viessmann przedstawił pierwszy przepływowy podgrzewacz CWU, oczyszczany mechanicznie. Pięć lat później zaczyna się produkcja specjalnego olejowego / gazowego kotła grzewczego
Parola. Posiadały one komorę spalania, zaprojektowaną specjalnie do spalania oleju opałowego i gazu,
zapewniającą czyste spalanie i optymalne wykorzystanie energii.
Teraz już 1 400 pracowników produkowało rocznie
40 000 kotłów grzewczych.
Przedsiębiorstwo nie ograniczało się do Allendorfu
– w roku 1969 zbudowano następny zakład w Battenbergu.

1972
DZIESIĘCIOLECIE POD ZNAKIEM
ZNACZNEJ EKSPANSJI FIRMY
VIESSMANN
W latach siedemdziesiątych Viessmann zanotował
znaczny wzrost. W roku 1972 otworzono zakład we
francuskim mieście Faulquemont.
W roku 1973 miasto Hof staje
się siedzibą nowego zakładu.
Produkowane są tam kotły
gazowe, urządzenia wentylacyjne, a później także agregaty
chłodnicze i komory chłodnicze.
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od 1974
W roku 1974 rusza nowa produkcja w pobliżu miasta
Hof – w miejscowości Unterkotzau buduje się, jako
drugi filar, zakład przetwórstwa tworzyw sztucznych.
W Hesji rozbudowany i zmodernizowany zostaje zakład Battenberg. W Allendorfie uruchamia się drugi
zakład, a przez przejęcie zakładu budowy kotłów z firmy Krupp Viessmann pojawia się również w Berlinie.
Nabywając hutę Weso-Aurora Viessmann wchodzi
w posiadanie także własnej odlewni.

lata 80
BIFERRALNA POWIERZCHNIA
OGRZEWALNA: KROK MILOWY
ROZWOJU TECHNIKI GRZEWCZEJ
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W końcu lat siedemdziesiątych zaczyna się era niskotemperaturowych, wodnych instalacji grzewczych.
Viessmann idzie jeszcze krok dalej: opracowuje kocioł niskotemperaturowy pracujący bez ograniczenia
dolnej temperatury powrotu, który można wyłączyć
przy braku odbioru ciepła.
Viessmann rozwiązał problem kondensacji pary wodnej ze spalin o niskiej temperaturze stosując dwuwarstwową, zespoloną powierzchnię ogrzewalną, będącą
kombinacją żeliwa i stali. Pozwoliło to na dozowanie
przepływu ciepła przez ścianki kotła.
Biferralna zespolona powierzchnia
ogrzewalna
weszła do historii techniki
grzewczej. Sukces znalazł
potwierdzenie w wynikach sprzedaży: w roku
1988 Allendorf opuścił
milionowy kocioł Vitola.

1978
PRODUKTY DO WYKORZYSTYWANIA
ENERGII ODNAWIALNYCH
W wyniku kryzysu energetycznego w latach siedemdziesiątych świat zaczął
poszukiwania nowych źródeł energii i wtedy po raz
pierwszy zwrócono uwagę
na energie odnawialne. Od
roku 1976 Viessmann produkuje kolektory słoneczne, a od roku 1978 wprowadza na rynek pompy ciepła. W tym samym roku
przedsiębiorstwo przekracza Atlantyk – w Waterloo,
w kanadyjskiej prowincji Ontario powstaje pierwsza
pozaeuropejska spółka Viessmann.
ZASTOSOWANIE MIKROPROCESORÓW
Również w roku 1978 po raz pierwszy zastosowano
mikroprocesory do sterowania i regulacji multiwalentnych instalacji grzewczych. Viessmann, jako pierwszy
producent, wprowadza szybkomontowalne systemy
z kodowanymi złączami wtykowymi.

od 1981
PIONIERSKIE SYSTEMY
W SŁUŻBIE ŚRODOWISKA
Tematy ochrony środowiska interesują opinię publiczną. W technice spalania lata osiemdziesiąte
stały pod znakiem dalszej redukcji emisji substancji
szkodliwych. Viessmann doszedł do wniosku, że olej
i gaz spala się z najniższymi emisjami wtedy, gdy kocioł grzewczy i palnik stanowią zintegrowaną całość.
Od roku 1981 Viessmann dostarczy kotły Vitola, jako
unity z palnikami gazowymi, wyregulowanymi fabrycznie i wypróbowanymi „na gorąco” wraz z kotłem.

PRZEDSIĘBIORSTWO

1990
WYSOKOSPRAWNA TECHNIKA
KONDENSACYJNA
Efekt cieplarniany i związane
z nim zmiany klimatu stały się
głównym tematem w ochronie środowiska. Rząd niemiecki postanowił w roku 1990,
ograniczyć emisję CO2 – o 25
do 30 procent do roku 2005.
W ten sposób wybiła godzina
dla techniki kondensacyjnej.
W porównaniu z kotłami standardowymi kotły kondensacyjne oszczędzają nawet 30 procent energii. A to odpowiednio
zmniejsza też emisje CO2.
W połowie roku 1992 na rynek wchodzi kocioł kondensacyjny Mirola – kocioł wiszący do instalowania
w ogrzewaniach etażowych i domach jednorodzinnych. Jego emisje były znacznie niższe od najostrzejszych na świecie wartości granicznych.

1992
PIERWSZE BIURO
VIESSMANN W POLSCE

1991
UPADEK MURU I PRZEMIANY
POLITYCZNE W NIEMCZECH
WSCHODNICH
Wraz z upadkiem muru w roku 1989 otworzył się nowy rynek
we wschodnich Niemczech. Już w roku 1991
działała sieć oddziałów handlowych Viessmann we wszystkich nowych landach. Również
w roku 1991 uruchomiono nowy zakład produkcyjny
w Mittenwalde (Brandenburgia).

1991/92
ZMIANA POKOLEŃ
Na przełomie lat 1991/1992
Hans Viessmann wycofał
się z zarządzania firmą, powierzając kierownictwo swojemu synowi, Martinowi.

W 1992 roku dyrektor Artur Ulrich podjął się zadania
wprowadzenia na polski rynek techniki grzewczej
firmy Viessmann. Wszystko zaczęło się w Lubinie,
gdzie powstało pierwsze biuro w Polsce.

1993
SPONSOROWANIE SPORTU
W roku 1993 Viessmann zaczyna sponsorować sport.
Dzięki temu nie tylko zwiększa się znajomość marki
w skali międzynarodowej,
lecz korzysta ona też z blasku sympatycznych i odnoszących sukcesy zawodników sportów zimowych.
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1996
SOJUSZ DLA PRACY
Kierownictwo przedsiębiorstwa i załoga zawarli „Sojusz dla pracy”. Dzięki niemu udało się, mimo wyższych kosztów pracy, zbudować nową linię produkcyjną w Allendorfie.

PRZEDSTAWICIELSTWO
VIESSMANN POWSTAJE
WE WROCŁAWIU
W 1996 roku centralę Viessmann Polska przeniesiono
do nowo otwartego Centrum Nowoczesnej Techniki
Grzewczej we Wrocławiu.

1998
NOWE CENTRUM
DYSTRYBUCJI TOWARÓW
W Allendorfie uruchomiono międzynarodowe Centrum
Logistyczne. Przy
kosztach inwestycji
85 milionów marek
była to największe pojedyncze przedsięwzięcie w historii firmy. Z Centrum realizowane są obecnie dostawy nocne na całe terytorium Niemiec.

PRZEDSTAWICIELSTWO
W POZNANIU
We wrześniu 1998 roku powstało drugie przedstawicielstwo firmy Viessmann w Polsce, w Komornikach
k/Poznania.

18

1999
PROGRAM VITOTEC
Program Viessmann Vitotec wprowadził do techniki
grzewczej strategię platformową. Nowy kolor firmowy
– vitosrebrny – odzwierciedla jasność, wysoką jakość
i postępowość.

1999
PRZEDSTAWICIELSTWA
NA ŚLĄSKU I W WARSZAWIE
W 1999 roku powstały kolejne przedstawicielstwa
firmy Viessmann w Mysłowicach oraz w Piasecznie.

PRZEDSIĘBIORSTWO

2000
ZAKŁAD PRODUKCYJNY
W LEGNICY
Latem roku 2000 w Legnicy otwarto zakład produkcyjny elementów techniki systemowej, którego
dokonał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski.

VITOTOP

2001

Proces ciągłego doskonalenia we wszystkich obszarach. W ramach koncepcji VITOTOP Viessmann wprowadził optymalizację produkcji i zwiększył produktywność całego łańcucha procesów.

ZWIĘKSZENIE EKSPORTU
W roku 2001 położono kamień węgielny pod zakład
w Pekinie, a ledwo dwa lata potem ruszyła produkcja
montażowa na rynek chiński. Efekt: udział eksportu
w obrocie wzrósł z mniej niż 10 procent w latach dziewięćdziesiątych do ponad 50 procent.

ZAANGAŻOWANIE
W OCHRONĘ ŚRODOWISKA
Viessmann, jako pionier ochrony środowiska, już w latach siedemdziesiątych wpisał zrównoważony rozwój
do zasad przedsiębiorstwa. W roku 1985 powołany
zostaje pierwszy pełnomocnik do spraw środowiska,
a w roku opublikowana pierwsza deklaracja ochrony środowiska. Za swoje proekologiczne produkty
przedsiębiorstwo było wielokrotnie nagradzane, na
przykład nagrodą ekologiczną przemysłu niemieckiego za palnik promiennikowy MatriX (1994).
Ponadto Viessmann jest członkiem-założycielem takich organizacji, jak „Heski Sojusz dla Środowiska”
(2000) i inicjatywa „Ochrona Klimatu w Przedsiębiorstwach“ (2009).

od 2005
SZTANDAROWY PROJEKT
„EFEKTYWNOŚĆ PLUS“
Jak przeprowadzić z sukcesem uchwalony politycznie przełom energetyczny, pokazał Viessmann swoim sztandarowym projektem „Efektywność Plus”,
zrealizowanym w ramach strategii zrównoważonego
rozwoju dla zwiększenia efektywności wykorzystania
zasobów, ochrony klimatu i zabezpieczenia bytu zakładu.
Nowa koncepcja energetyczna kieruje się zasadami
podwójnej strategii polityki energetycznej, przewidując zarówno zwiększenie efektywności wykorzystywania energii, jak i zastępowanie energii kopalnych
przez odnawialne. W efekcie, obok wzrostu efektywności energetycznej, zwiększyła się też wyraźnie efektywność wykorzystania materiałów i pracy.
Cele polityki energetycznej rządu niemieckiego na
rok 2050 w firmie Viessmann zostaną osiągnięte już
w roku 2012.
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2006
SYSTEMY OPALANIA DREWNEM
Po raz pierwszy Viessmann rozszerzył bazę technologiczną przez ukierunkowane przejęcia przedsiębiorstw. Jako pierwsze przedsiębiorstwo z dziedziny
energii odnawialnych zostali przejęci na przełomie
roku 2006/2007 dwaj austriaccy liderzy od opalania
drewnem: Mawera i Köb z siedzibą w Vorarlberg. Oba
przedsiębiorstwa zaliczają się do wiodących producentów w swojej branży.

2012
WEJŚCIE W TECHNIKĘ
CHŁODNICZĄ
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Od roku 2012 spółka Viessmann Kühlsysteme GmbH
w Hof – znaczący producent komór chłodniczych
dla handlu i przemysłu należy do Grupy Viessmann.
Przejęcie to zgodne jest z trendem kojarzenia ciepła
i chłodu. Ponadto otwiera dalsze potencjały zbytu
w ciepłych krajach.

2008
POMPY CIEPŁA, KOGENERACJA
I TECHNOLOGIE BIOGAZOWE
Również w sektorze pomp ciepła i modułów kogeneracyjnych Viessmann uzupełnił w roku 2008 własną
ofertę przez nabycie przedsiębiorstw. Przez przejęcie firmy Schmack Biogas w roku 2010 Viessmann
wzmocnił ponadto swoją pozycję na rynku bioenergii.

NOWE ZAKŁADY W EUROPIE
WSCHODNIEJ I NA
DALEKIM WSCHODZIE
W roku 2008 Viessmann przejmuje
chińskiego producenta kolektorów
słonecznych Eurocon. Ponadto, od
roku 2008 firma weszła w posiadanie kolejnego zakładu produkcyjnego podzespołów
Viessmann Technika Dombovar na Węgrzech.

2013

STRUKTURA DYWIZYJNA

Istniejące obszary działalności zostały przekształcone
w dywizje systemów grzewczych, systemów przemysłowych i systemów chłodniczych.

CENTRUM R&D W POLSCE
NOWY ZAKŁAD PRODUKCJI
KOTŁÓW WISZĄCYCH W TURCJI
Kosztem dwucyfrowej liczby milionów euro zbudowano w roku 2013 w tureckiej Manisie zakład produkujący wiszące kotły gazowe.

PRZEJĘCIE W FINLANDII
Przejęcie fińskiej Grupy Norpe, rynkowego lidera
w meblach chłodniczych dla detalicznego handlu spożywczego jest dalszym, ważnym krokiem ku pozycji
kompletnego dostawcy także w systemowej technice chłodniczej.

We Wrocławiu powstaje centrum nowych technologii.Jego głównym celem jest realizacja projektów IT
związanych z digitalizacją firmy i jej produktów.

2014
ŚWIATOWA NOWOŚĆ –
URZĄDZENIE GRZEWCZE
NA OGNIWACH PALIWOWYCH
Technologiczny kamień milowy 2014: Viessmann
jako pierwszy oferent wprowadza na rynek produkowane seryjnie urządzenie grzewcze na ogniwach
paliwowych. Ogniwa paliwowe są efektywne, przyjazne środowisku i niezawodne.

PRZEDSIĘBIORSTWO

2016
INSTALACJA POWER-TO-GAS
W ALLENDORFIE
Pierwsza na całym świecie Power-to-Gas, wykorzystująca biotechnologię do metanizacji wodoru została
uruchomiona w roku 2016 w macierzystej siedzibie przedsiębiorstwa.

ZMIANY W ORGANIZACJI
ZARZĄDU
Z dniem 1 czerwca nastąpiła ważna zmiana w kierownictwie firmy: po 37 latach zarządzania przedsiębiorstwem Martin Viessmann przekazał operacyjne kierownictwo, tzn. stanowisko Chief Executive Officers
(CEO), panu Joachimowi Janssenowi.
Syn Maximilian Viessmann przejmuje stanowisko
CDO od pana Janssena. Martin Viessmann został
przewodniczącym Rady Zarządzającej i poświęca się
realizacji strategii.

2017
NOWE TECHNIKUM
Za 50 milionów euro –
największa pojedyncza
inwestycja w historii
firmy – powstaje w Allendorfie innowacyjna
instytucja: Technikum.
Nowy budynek ma
stać się centrum techologicznym dla wszystkich
branż, uczestniczących w procesie powstawania nowych produktów. Otwarcie nastąpiło w ramach uroczystości jubileuszowych stulecia przedsiębiorstwa.

DIGITALIZACJA
Wyzwaniem dla branży, większym jeszcze od politycznie postanowionego przełomu energetycznego,
jest digitalizacja. Przede wszystkim jest ona jednak nieodzownym warunkiem powodzenia przełomu energetycznego i równocześnie wielką szansą.
Viessmann wcześnie rozpoznał potencjalne korzyści
digitalizacji i stawia do dyspozycji rzemiosła instalatorskiego obszerny program cyfrowych produktów i usług.
WATTx jest częścią strategii digitalizacji Viessmann.
Spółka WATTx, zagnieżdżona w środowisku berlińskich startupów, wypracowuje pomysły na prowadzenie interesów. W Monachium założono Laboratorium Innowacji Vitoventures, inwestujące w młode,
obiecujące przedsiębiorstwa. W ramach joint-venture
„Digital Energy Solutions“ Viessmann współpracuje
z BMW nad rozwiązaniami cyfrowej analizy i optymalizacji zużycia energii w produkcji i zarządzaniu małych
i średnich przedsiębiorstw.

2017
ROK JUBILEUSZOWY
Viessmann świętuje swoje 100 urodziny.

Razem,
w nowe stulecie
Viessmann Polska obchodzi
25-lecie istnienia.

lat
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W gali 25-lecia
w Łodzi uczestniczyło blisko
200 Gości

Jubileuszowa Gala
Partnerów Handlowych
Viessmann
22

5

września 2017 r. w pięknej scenerii
Hotelu Ambasador w Łodzi odbyła
się Gala z udziałem 100 Partnerów Handlowych i Przyjaciół firmy Viessmann.
Gala Partnerów Handlowych Viessmann
miała wyjątkowy charakter ze względu
na przypadający w bieżącym roku Jubileusz 100-lecia powstania firmy Viessmann oraz 25-lecia działalności przedsiębiorstwa na polskim rynku. Podczas

imprezy zaprezentowano nowe kierunki
rozwoju oraz strategię firmy, która przechodzi zmianę pokoleniową. Zaprezentowano główne kierunki rozwoju, czyli
digitalizację i informatyzację komunikacji. Wyjaśniono zebranym, że wszelkie
procesy przedsiębiorstwa mają być od
tej pory dostosowane do wymagań nowoczesnych technologii i dynamicznie
zmieniającego się rynku. Mocny akcent
położono na konsumenta i komplek-

Viessmann – jesteśmy jedną wielką rodziną

Marek Stachowicz,
właściciel salonu

ZISTECHNIKA,
Kraków

Jestem właścicielem pierwszego w Polsce Salonu Firmowego
Viessmann. Dokładnie pamiętam
dzień, w którym sam właściciel
firmy – Martin Viessmann, odwiedził
nasz salon w Krakowie. To było
przełomowe wydarzenie – pierwsza
wizyta najważniejszej osoby w firmie
w Salonie Partnerskim. Jak to
wspominam? Zaufałem firmie, która,
choć popularna za granicą, dopiero
wchodziła na polski rynek. Dziś, z całą pewnością mogę stwierdzić, że to
była moja najlepsza inwestycja!

JUBILEUSZ

dr inż. Roman Pieprzyk
Politechnika Poznańska
Katedra Techniki Cieplnej

Viessmann to firma otwarta na
młodych inżynierów. Wielu naszych
studentów właśnie tutaj kieruje swoje pierwsze kroki, by odbyć staże,
praktyki, ale również podjąć pracę
i zacząć budować swoją karierę. Bardzo podoba mi się również inicjatywa
wsparcia Laboratoriów w urządzenia
OZE na uczelniach wyższych.

Wiceprezydent
Eksportu Viessmann
Europa Wschodnia
– Artur Ulrich podczas prezentacji
kierunków rozwoju
koncernu

Prezes Zarządu –
Sebastian Walerysiak
podczas prezentacji
na temat digitalizacji i informatyzacji
komunikacji

sowe zrozumienie jego potrzeb i wymagań. Przedstawiono również nowe,
innowacyjne technologicznie produkty
Viessmann, podkreślając przy tym, że
wchodząc na tor cyfryzacji, przedsiębiorstwo nie zapomina o niezawodnym,
ekologicznym i doskonałym jakościowo produkcie.
Goście Gali mogli uczestniczyć w wykładzie prof. Jerzego Zwoździaka na
temat smogu, niskiej emisji oraz problematyki i szans na zmiany w oparciu
o technologię OZE. Łukasz Sajewicz,
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Czy firma Viessmann
jest gotowa na zmiany
w branży grzewczej?
– na to pytanie odpowiadał Wiceprezydent
Eksportu Viessmann
Europa Wschodnia –
Artur Ulrich

Czesław Kawa
właściciel salonu
AGRO, Rzeszów
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17 lat temu Biuro Regionalne
Viessmann zamieniłem w Salon
Firmowy, który z powodzeniem
prowadzę do dzisiaj. Od początku
jestem związany z Firmą Viessmann.
Jestem zadowolony, że współpracuję z firmą, która inicjuje najnowsze
kierunki w branży, ale również wspiera odważnych i przedsiębiorczych
partnerów z wizją. Osobom, które
myślą o założeniu własnej działalności, mówię: „zawsze słuchajcie rad
od osób, które doszły do miejsca, do
którego zmierzacie”

prowadzący Galę, zaoferował zebranym multimedialną podróż przez historię Viessmann, a pan Marcin Popkiewicz
opowiedział o swojej najnowszej książce „Świat na rozdrożu” i o tym, jak ważne w najbliższych dekadach jest to,
w jaki sposób żyjemy, jakie wartości
wyznajemy. Świat bowiem zmienia się
nie do poznania, a czy na lepsze, czy na
gorsze, zdecydują o tym decyzje, które podejmiemy (lub nie podejmiemy)
w najbliższych latach.

Piotr Kramer,
właściciel salonu
INSIDE, Poznań

Przysłowie mówi, że z rodziną najlepiej
wychodzi się na zdjęciach... Tymczasem,
moja rodzinna firma z powodzeniem
działa w Poznaniu już od prawie 20-tu
lat. Na początku ja zajmowałem się
sprzedażą i wykonawstwem, a żona
finansami firmy. Z czasem jak firma
rozrastała się, żona przejęła opiekę nad
komórką serwisową i rozwinęła ją do
dzisiejszego poziomu (ok. 4 tys. klientów
w bazie). Kolejną osobą zasilającą nasze
szeregi jest córka, która po ukończeniu Inżynierii Środowiska projektuje
instalacje grzewcze i sanitarne. Liczymy
również na zaangażowanie syna
w rozwój firmy, który po ukończeniu
Akademii Viessmann, studiuje na 3
roku Politechniki Poznańskiej. Zawsze
doskonale współpracowało się nam
z firmą Viessmann – notabene również
firmą rodzinną!

W podróż po historii firmy Viessmann
w Polsce zabrał wszystkich gości
Dyrektor Łukasz Sajewicz

JUBILEUSZ

Zbigniew Popow
właściciel firmy partnerskiej
ALPOL, Rumia

Wraz z żoną prowadzę Firmę Partnerską Viessmann w Rumii.
Jesteśmy jednym z pierwszych polskich klientów Viessmann –
rozpoczęliśmy współpracę na długo przed utworzeniem polskiego
oddziału firmy. Wszystko, co osiągnęliśmy, zawdzięczamy intensywnej
pracy i rekomendacjom Klientów. No może jeszcze odrobinie szczęścia
i umiejętności szybkiego podejmowania decyzji. Pamiętam, jak w czasach przed wprowadzeniem ustawy o VAT wykupiliśmy cały zapas
kotłów stojących Edelstahlkessel oraz Atola Compact, który znajdował
się na stanie magazynu Viessmann. W branży pojawiły się wtedy żarty,
podszyte pewnie nutką zazdrości, że towar Viessmann Polska można
kupić tylko w jednej Firmie Partnerskiej w Polsce.

Prof. Jerzy Zwoździak
podczas wykładu na temat
zmian klimatycznych

Maciej Stuhr
aktor

Jako użytkownik produktów Viessmann, cenię sobie bezpieczeństwo
i komfort użytkowania tych urządzeń
– działają bezobsługowo. Marka
może również poszczycić się bardzo
dobrze działającym serwisem, co
w przypadku urządzeń technicznych
jest niezwykle ważnym argumentem. Polecam!
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Andrzej Bońkowski
Instalator
firma BON-INSTAL,
Warszawa

Viessmann to dla mnie firma
gwarantująca pewność zarobków,
bezpieczeństwo i kompletną ofertę
produktów. Dba o rozwój instalatora – i to nie tylko poprzez edukację
i szkolenia. Viessmann jest przede
wszystkim firmą rodzinną – ważne
są tu więc również relacje pomiędzy
instalatorami a pracownikami Viessmann, a firma dba o nie organizując
np. coroczne Pikniki Rodzinne.
Wiceprezydent Eksportu Viessmann Europa Wschodnia – Artur Ulrich w części
wykładu o transformacji energetycznej w Polsce, Europie i na świecie

Wspólna, cyfrowa
podróż na przykładzie ekspozycji
Viessmann podczas targów ISH

inż. Jan
Budzynowski
Korporacja Kominiarzy,
Wołów
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Pracuję jako kominiarz od ponad
czterdziestu lat. Odkąd pamiętam,
zawsze, gdy podczas kontroli dowiadywałem się, że w domu znajduje
się urządzenie marki Viessmann,
wiedziałem, że przegląd będzie tylko
formalnością. Nowoczesne systemy
grzewcze to jednak nie tylko wyższy
komfort pracy dla kominiarza, to
przede wszystkim gwarancja bezpieczeństwa dla domowników i czyste
powietrze dla nas wszystkich!

Jak zmienia się komunikacja pokoleniowa? – temat przybliżył Prezes
Zarządu – Sebastian Walerysiak

Gala zakończyła się podsumowaniem
kierunków rozwoju, którego dokonał
pan Artur Ulrich, Wiceprezydent Eksportu
Viessmann Europa Wschodnia. – Tegoroczne spotkanie Najlepszych Partnerów
Handlowych Viessmann, w związku z Jubileuszem, miało szczególnie uroczysty
wymiar. W Viessmann cenimy relacje
oparte na zaufaniu, wiarygodność, lojalność oraz umiejętność współpracy.
Harmonijna współpraca ze sprawdzonymi Partnerami, od samego początku,
stanowiła jeden z najważniejszych filarów rozwoju naszej firmy.

Po uroczystej Gali goście zaproszeni
zostali do zabawy przy muzyce zespołu Smile.
To wyjątkowe, jubileuszowe spotkanie
pozwoliło naszym Partnerom nie tylko
na wymianę myśli i doświadczeń, które
przyczynią się dalszego rozwoju firmy
Viessmann, ale stało się również doskonałą okazją do wspomnień wspólnych
sukcesów i dostarczyło wielu nowych,
niezapomnianych chwil.

Paweł Owca
firma serwisowa
HYDROTECH,
Tenczynek

To, co wyróżnia firmę Viessmann
na tle innych to przede wszystkim stawianie Klienta zawsze na
pierwszym miejscu. Standardem
jest dla nas kompleksowa obsługa
– od przygotowania oferty, poprzez
montaż urządzenia, aż do wsparcia
za pośrednictwem 24-godzinnej
Infolinii. Dla nas, firm serwisowych,
to ogromne wsparcie, a pracownicy
Viessmann nadzorują cały ten proces
i są zawsze chętni do pomocy.

DIALOG RYNKOWY

Naszym
gościem był
Marcin Popkiewicz, autor
książki „Świat
na rozdrożu”

Tomasz Kuś
właściciel Salonu
KUS-AN, Marki

Viessmann to wysokie standardy
pracy i pełen profesjonalizm. To również synonim jakości – marka, która
gwarantuje kompletną ofertę obsługi
klienta – począwszy od pierwszego
uruchomienia urządzenia, a skończywszy na przeglądach i czynnościach
serwisowych. W jubileuszowym dla
Viessmann roku, nowe spojrzenie na
zarządzanie firmą zagwarantuje zmiana
pokoleniowa; prof. Martina Viessmann,
na najwyższym stanowisku w firmie,
zastąpił syn – Maximilian Viessmann.
Istotna zmiana pokoleniowa nastąpiła
również w naszym Salonie – „stery”
firmy przejąłem po ojcu, który mi zaufał
i teraz ja wspieram rodzinny biznes.

Prezes TBS Kamienna Góra, Władysław
Niemas, z okazji
25-lecia Viessmann
w Polsce i 100-lecia
na świecie wręcza
Prezesowi Zarządu
– Sebastianowi
Walerysiakowi
statuetkę za wieloletnią współpracę
w Polsce
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Nagrody i wyróżnienia dla firmy
Viessmann w Polsce

M

sce

arka Viessmann oznacza innowacyjną i kompletną ofertę techniki grzewczej, dla wszystkich źródeł energii i wszystkich zastosowań, w połączeniu ze skuteczną techniką chłodniczą w zakresie
systemów chłodzenia i przechowywania produktów.
W 25-letnim okresie działalności na polskim rynku marka Viessmann została laureatem wielu wyróżnień, medali i nagród, zarówno w dziedzinie techniki grzewczej, jak również w zakresie działań handlowych, jako solidny pracodawca oraz zaufany partner Klientów.

acyjną Szkoły
Grzewczych

ne kotłownie
ce na kotłach

niejsza marka
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1993:

2000:

Złoty Instalator – za system kształcenia i szkolenia instalatorów c.o.

Złoty Instalator – za opracowanie
materiałów szkoleniowych w zakresie projektowania systemów
grzewczych i kotłowni wodnych
niskotemperaturowych
Złoty Medal MTP – kocioł Vitogas 100

1994:

Złoty Medal
Targów
Poznańskich

Złoty Instalator – gazowy kocioł
kondensacyjny VERTOMAT
Złoty Medal MTP – kocioł Paromat-Triplex
1995:
Złoty Medal MTP – kocioł Vertomat
1996:
Złoty Instalator – niskotemperaturowy
kocioł gazowy LITOLA
Złoty Medal MTP – kocioł Paromat-Triplex
1997:
Złoty Instalator – gazowy
wiszący kocioł PENDOLA
1998:
Złoty Instalator – za organizację
wysoce sprawnego serwisu
kotłów grzewczych
Złoty Medal MTP – kocioł Pendola
Złoty Medal MTP – kolektor słoneczny
DuoSol
1999:
Medium Rynku Instalacyjnego –
Lider Instalacji

2001:
Certyfikat przyznany przez
Prezydenta RP „Technologia
godna polecenia
za konstrukcje i technologie
przyjazne środowisku”
Złoty Instalator – gazowy kocioł
kondensacyjny Vitocrossal 300
2002:
Złoty Instalator – wiszący
dwufunkcyjny kocioł gazowy
VITOPEND 100 WHO
2004:
Złoty Instalator – za opracowanie
i wydanie publikacji pt. „Materiały
do projektowania kotłowni i nowoczesnych systemów grzewczych”
jako wkład w kształcenie i szkolenie
branżowych specjalistów
Złoty Instalator – stojący gazowy
kocioł kondensacyjny VITODENS 333

NASZE WYRÓŻNIENIA

2006:

2010:

Złoty Instalator – za wydanie poradnika branżowego pt. „Systemy centralnego ogrzewania i wentylacji. Poradnik
dla projektantów i instalatorów”
Złoty medal MTP – kocioł Vitodens
200-W

Teraz Polska za organizację służb
technicznych
Złoty Instalator – kocioł kondensacyjny
VITODENS 300
Top marka – najlepsza marka w branży
Laur Konsumenta
Dobry wzór – dla regulatorów Vitotrnic

2007:
Złoty Instalator – za działalność edukacyjną Szkoły Policealnej Nowoczesnych Technik Grzewczych Akademii
Viessmann
Złoty Instalator – za kondensacyjne
kotłownie kaskadowe Vitomoduł
bazujące na kotłach serii Vitodens
Superbrands – Viessmann jako
najsilniejsza marka biznesowa –
w kategorii B2B
Laur Konsumenta – Firma Przyjazna
Klientowi – Europejska Jakość
Solidny Pracodawca Roku
2008:
Złoty Instalator – pompa ciepła
powietrze-woda VITOCAL 300-A
Platynowy Laur Konsumenta
(za trzy razy pod rząd złote godło)
Budowlana Firma Roku
Medium Rynu Instalacyjnego –
Lider Instalacji – Marketing i rozwój
rynkowy
2009:
Teraz Polska dla Akademii Viessmann
Złoty Instalator – kocioł kondensacyjny
VITODENS 333-F
Polski Herkules
Laur Konsumenta
Budowniczy Polskiego Sportu
– „Firma na medal”

2011:
Laur Konsumenta – Odkrycie roku –
za stację uzdatniania wody AQUAHOME
Laur Konsumenta – Viessmann –
Firma Przyjazna Klientowi
Viessmann z nagrodą Budowniczego
Polskiego Sportu
Złoty medal na targach Interbud
dla pompy ciepła Vitocal 200-S
2012:
Złoty Instalator za uruchomienie
internetowej platformy komunikacji
w ramach Akademii Viessmann
2013:
Złoty Instalator – za kolektor
słoneczny Vitosol 300-T
2016:
Złoty Medal MTP – za kocioł
kondensacyjny Vitodens 200-W
2017:
Złoty Instalator – za mobilną
aplikację ViCare
Budowlana Marka Roku –
za pompy ciepła
Superbrands – wyróżnienie
w badaniu konsumentów
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Jubileuszowy Piknik
Instalatora już za nami!
30

R

ekordowa ilość uczestników, zbiórka pieniędzy na Fundację Świadomi
Klimatu, doskonała okazja do integracji
i wspólnej zabawy! Na początku czerwca br. odbył się kolejny już Piknik Instalatora dla Partnerów firmy Viessmann
oraz członków Programu Instalator wraz
z rodzinami. Oto relacja z imprezy!
W dniu 3 czerwca w 5 przedstawicielstwach w Polsce odbyły się Pikniki Rodzinne dla Partnerów firmy Viessmann
oraz uczestników Programu Instalator.
Piknik Instalatora to bogata w wydarzenia, plenerowa impreza, która na stałe
wpisała się w kalendarz wydarzeń organizowanych przez firmę Viessmann.
Na Piknik przybyła rekordowa ilość gości – ponad 3000 osób. Nasi Partnerzy
pojawili się z przyjaciółmi, rodzinami,
w towarzystwie dzieci. Atrakcji nie zabrakło. Szczególnym zainteresowaniem
dużych i małych cieszyła się możliwość

zwiedzenia wozu straży pożarnej, pokazy gaśnicze oraz obecne z opiekunami
psy ratownicze.
Prawdziwe wyzwanie dla dorosłych
i dzieci stanowił tor wipeuot – a rożne
pomysły na jego pokonanie stanowiły

Punktem kulminacyjnym imprezy,
podkreślającym
Jubileusz 25-lecia
firmy, był pyszny
tort muffinkowy.

Z ŻYCIA FIRMY

Na Piknik przybyła
rekordowa ilość gości
– ponad 3000 osób.
Nasi Partnerzy
pojawili się z przyjaciółmi, rodzinami,
w towarzystwie
dzieci.

Eksperymenty przeprowadzane przez ekipę „Małego
Inżyniera” cieszyły się
ogromną popularnością.
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Ciepłe, rodzinne popołudnie
na Pikniku Instalatora

Dorośli też
mieli ręce pełne roboty :)

Najbardziej widowiskowe
były ewolucje na eurobungee oraz zorbing na
wodzie, który polegał na
jak najszybszym przetoczeniu dmuchanego
walca wzdłuż napełnionego wodą basenu przez
zawodnika.
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dodatkową zabawę dla obserwatorów
zmagań. Zdobycie szczytu ścianki wspinaczkowej okazało się wyzwaniem
trudniejszym niż mogłoby się wydawać
stojąc u jej podnóża i udało się tylko nielicznym. Najbardziej widowiskowe były
jednak ewolucje na eurobungee oraz
zorbing na wodzie, który polegał na jak
najszybszym przetoczeniu dmuchanego walca wzdłuż napełnionego wodą
basenu przez zawodnika.
Odwiedzający Piknik goście okazali się
nie tylko żądni wrażeń, ale również bardzo hojni – podczas zbiórki na cele Fundacji Świadomi Klimatu udało nam się
pozyskać kwotę: ok 5000 PLN. Podczas
Pikniku przeprowadzono również liczne

szkolenia oraz zawody serwisowe dla
Instalatorów. Odbyły się także warsztaty stylu dla pań.
Punktem kulminacyjnym imprezy, podkreślającym Jubileusz 25-lecia firmy, był
tort muffinkowy. Rozdanie wspaniałych
nagród od sponsorów m.in. rodzinnego
pobytu w Hotelu Bania, wkrętarek Makita, zwieńczyło całą imprezę.
Jeszcze raz, dziękujemy wszystkim za
obecność i świetną zabawę!
Gorące podziękowanie kierujemy również pod adresem wszystkich, bez
których zaangażowania zorganizowanie
Pikniku byłoby niemożliwe.

Malowanie
buziek – to,
co dzieci lubią
najbardziej!

Z ŻYCIA FIRMY

Podczas Pikniku atrakcji
nie zabrakło
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Widowiskowy zorbing
na wodzie

Psy ratownicze, niezastąpione w niesieniu pomocy
poszkodowanym, miały
szczególną radość z pokazów działania kurtyn
wodnych

Prawdziwe wyzwanie
dla dorosłych i dzieci
stanowił tor wipeuot.
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Konkurs
ręcznego
napełniania
instalacji.
Mali inżynierowie podczas wytężonej pracy.

Z ŻYCIA FIRMY

Miło było zobaczyć tyle
uśmiechniętych twarzy
w jednym kadrze
(Piaseczno :-)
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Wolontariusze Fundacji
„Świadomi Klimatu” prowadzili sprzedaż sadzonek
drzew.

Nasi Goście okazali się bardzo hojni
– podczas zbiórki na cele Fundacji
Świadomi Klimatu udało nam się
pozyskać kwotę: 5000 PLN.

Niecodziennymi atrakcjami
dla dzieci były małe warsztaty
chemiczne.
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Rozdanie wspaniałych
nagród od sponsorów
m.in. rodzinnego
pobytu w Hotelu Bania,
wkrętarek Makita,
zwieńczyło całą imprezę.

Z ŻYCIA FIRMY

Dzieci miały okazję
tworzyć ogromne
bańki mydlane
o niesamowitych
kształtach.
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Oblężenie przeżył quad
strażacki. Pożyczone kaski
pozwalały choć przez
chwilę poczuć się, jak
dzielni strażacy.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się
zajęcia ze strażakami, gdzie każdy
młody człowiek mógł zmierzyć się
z siłą ciśnienia wody w armatce wodnej.

Ogromnym powodzeniem wśród dzieci
cieszyły się konkursy
plastyczne.

Dom ogrzewany pompą ciepła
rozmowa z inwestorem ze Śląska
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P

an Dariusz wraz z żoną wybudowali
dom według własnego projektu.
Zanim kupili działkę, dokładne wiedzieli,
jak ma on wyglądać. Niestety, zanim rozpoczęli budowę, musieli zmienić swoje
plany i dostosować się do panujących
warunków zabudowy. Mimo tego, dom
jest dopracowany w każdym szczególe.
Stoimy przed pięknym domem.
Proszę powiedzieć, jak powstał?
Projekt domu był indywidualny. Sami
wymyśliliśmy, co chcemy w nim mieć
i jak ma wyglądać. Jedyne, co musieliśmy zweryfikować to wielkość domu.
Miał być trochę dłuższy i szerszy. Po
kupnie działki okazało się jednak, że możemy ją zabudować tylko w 20%, choć
zapewniano nas wstępnie, że będzie to
30%. Ostatecznie wybudowaliśmy dom
o powierzchni 181 m2 łącznie z garażem.

Kiedy rozpoczęła się budowa?
Zaczęliśmy budować we wrześniu 2013
roku. Po półtora roku wprowadziliśmy
się do domu i obecnie jesteśmy na etapie oddawania go do użytkowania. Dom

został zaplanowany jako parterowy
z nieużytkowym poddaszem. Owszem,
chodzić po nim można, ale nie przewidujemy tam żadnych pomieszczeń.
Cała więc powierzchnia użytkowa znajduje się na jednym poziomie. Jesteśmy
coraz starsi, rodziców też już mamy
w podeszłym wieku, więc im mniej
schodów, tym mniej komplikacji. Jedyne schodki to stopień z tarasu.
Jaką metodą budowaliście Państwo
dom? Gospodarską czy korzystaliście z ekipy budowlanej?
Nie musieliśmy szukać fachowców.
Budowę domu powierzyliśmy naszemu znajomemu, który prowadzi firmę
budowlaną. Poza tym, że jest to profesjonalista, to współpracuje on z dużymi
hurtowniami budowlanymi, w których
ma odpowiednie rabaty.
Projekt domu powstaje w oparciu
o konkretne produkty. Czy Państwo
mieli swoje wytypowane materiały
budowlane, czy są one wyborami architekta?

Sugerowaliśmy architektowi nasze pomysły, ale nie wszystko dało się przeforsować. Teraz jestem zadowolony
z tego faktu. Postawiliśmy sobie za cel,
żeby wybudować dom w miarę energooszczędny, choć trudno było znaleźć
fachowców, którzy mieliby świadomość,
że każdy, nawet niewielki błąd ma wpływ
na szczelność. Bilansu energetycznego
nie robiłem, żeby się nie denerwować.
Natomiast wracając do projektu i wyboru produktów. Chcieliśmy zbudować
oddychający dom, więc postawiliśmy
na Silkę. Przegrody wapienno-piaskowe
są twarde i dźwiękoszczelne. Ściany
zewnętrzne wybudowaliśmy z bloków
szerokości 24 cm, działowe z 8 cm, w kilku miejscach z 18 cm. Dach pokryliśmy
dachówką ceramiczną, która wydaje się
nam związana z naszą polską tradycją.
Wszystkie wybory były dobrze przemyślane i przeanalizowane.
Pozostajemy nadal na etapie projektu. Nie sposób nie zapytać, jaką
instalację grzewczą przewidzieliście
Państwo w domu? Czy od początku
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Pompa ciepła
Vitocal 333-F

miały być to urządzenia firmy Viessmann?
Tak, już wtedy wiedziałem, co chcę.
Zmieniliśmy tylko jedną rzecz. Po roz-mowach z firmą instalacyjną zrezygnowaliśmy z dodatkowej powietrznej
pompy ciepła dedykowanej do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Pozostała gruntowa pompa ciepła i w zupełności wystarcza do ogrzania domu
oraz wody.
Co spowodowało wybór takiego
sposobu ogrzewania. Czy były
rozważane inne alternatywne rozwiązanie?
Do działki nie ma doprowadzonej instalacji gazowej, dlatego inne rozwiązanie
niż pompa ciepła nie wchodziło w grę.
Podejmując tę decyzję, wiedzieliśmy,
że jest ono droższe od innych. Jednak
warto było ponieść większe koszty
na rzecz komfortu, bezpieczeństwa,
a przede wszystkim bezobsługowości.
Pod uwagę braliśmy dwie firmy, w tym
oczywiście Viessmann. Ostatecznie do
jej wyboru przekonał na pan Grzegorz.
To główny wykonawca instalacji, właściciel firmy Roboterm z Rybnika.
Grzegorz Grygoruk (firma instalacyjna Roboterm): W przypadku firmy
Viessmann nie ma problemu serwisowego. Jest to firma z największym
zapleczem w Polsce. Zamontowaliśmy

u pana Darka pompę gruntową model Vitocal 333 G. Pracuje ona na bufor
w układzie hydraulicznym i później na
ogrzewanie podłogowe. Główny czujnik temperatury współpracuje z krzywą
grzewczą. Zarówno dom, jak i garaż
ogrzewane są podłogówką. Cała instalacja jest wykonana z wykorzystaniem
produktów Viessmann.
Jaka temperatura jest ustawiona wewnątrz domu w okresie grzewczym?
W sezonie grzewczym mam ustawione na 22�C, w garażu oczywiście dużo
mniej. Często jednak reguluję temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach domu tak, żeby była optymalna.
Jakie są koszty ogrzewania domu?
Nie mogę udokumentować pełnego
sezonu grzewczego, ponieważ nie
spisałem licznika w momencie wprowadzenia się, czyli w marcu 2015 r.,
a rozliczany koszt mam dopiero w maju.
Ale pytało mnie o to już kilka osób, więc
w lutym spisałem stan podlicznika. Dodam, że na podliczniku działa dodatkowo rekuperacja i odkurzacz. W każdym
razie koszt ogrzewania i przygotowania
ciepłej wody podzielony na miesiące
wyniósł niecałe 200 zł. w sezonie. Licząc, że od maja ogrzewanie będzie
mniej eksploatowane, to średnia powinna być jeszcze niższa. Zakładam, że
rocznie koszt wyniesie 2000 zł.

Panie Grzegorzu, czy to dobry wynik?
Bardzo dobry, ponieważ zakładaliśmy,
że rachunek za ogrzewanie za cały rok
wyniesie około 2700 zł. Dom jest starannie wykonany, dopracowany w detalach, mostki termiczne praktycznie
wyeliminowane, dobrze dobrano materiały, dlatego różnica między kalkulacyjnymi a realnymi kosztami ogrzewania
jest korzystna. Dobre wykonawstwo
daje nam właśnie te 700 zł różnicy.
Pan Dariusz: Ogólnie jestem bardzo
zadowolony z tych niecałych 200 zł.
Rozmawiałem ostatnio ze znajomym,
który ma dom o podobnej powierzchni
i za 3 zimowe miesiące, czyli grudzień,
styczeń i luty, zapłacił za gaz 1200 czy
1400 zł. Różnica jak widać jest bardzo
duża. Dodatkowo ogrzewanie pompą
ciepła ma aspekt ekologiczny, a także
ogromny walor bezobsługowości. To
również brałem pod uwagę przy wyborze systemu grzewczego.
Jakie były koszty startowe instalacji
z gruntową pompą ciepła?
Licząc bardzo ogólnie: budynek ma około 200 m2, dwa odwierty na około 110 m
to koszt 25 000 zł, kotłownia to wydatek
rzędu 45 000-50 000 zł, jeżeli chcemy
wykonać wszystko zgodnie ze sztuką
budowlaną. Na tym etapie nie warto
szukać oszczędności, ponieważ mogą
one stworzyć problemy podczas eksploatacji i generować większe koszty.
Panie Darku, czy na etapie wyboru
pompy ciepła pojawiło się pytanie,
czy inwestycja się zwróci?
Nie myśleliśmy o tym. Podeszliśmy to
tego zupełnie inaczej. Mieliśmy możliwości finansowe, więc postawiliśmy
na ekologię, wygodę i niskie rachunki za
ogrzewanie oraz ciepła wodę. Traktujemy to jako inwestycję w przyszłość.
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Viessmann – firma
zaangażowana społecznie

F

irma Viessmann od lat aktywnie
działa nie tylko na rzecz ochrony
środowiska i walki z niską emisją,
wspiera również wiele organizacji, fundacji i placówek.
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
jest koncepcją szczególnie bliską filozofii
firmy Viessmann. Od wielu lat angażujemy się w projekty, które pozwalają
zmodernizować, a także usprawnić jakość energetyczną i ekonomiczną branży
grzewczej. Zakres działań, jakich się podejmujemy jest bardzo szeroki, począwszy
od udziału w konferencjach, szkoleniach
i innych wydarzeniach proekologicznych,
poprzez aktywne wspomaganie w procesach finansowania inwestycji ekologicznych dla osób prywatnych i firm, kończąc
na kompletnym wdrażaniu proekologicznych rozwiązań technologicznych.

Powołaliśmy również do życia Fundację
„Świadomi Klimatu,” której misją jest
budowanie świadomości ekologicznej
oraz zapobieganie tzw. niskiej emisji.
Mimo, że Fundacja powstała dopiero
kilka miesięcy temu, pierwsze działania
i pierwsze duże sukcesy ma już za sobą.
Podczas tegorocznych ogólnopolskich,
rodzinnych Pikników Instalatora, wolontariusze Fundacji prowadzili sprzedaż
sadzonek drzew. Pieniądze miały zostać
przekazane na statutowe cele Fundacji.
Uczestnicy imprez okazali się bardzo
hojni – podczas zbiórki udało nam się
pozyskać ok. 5000 PLN!
Mimo, że ochrona środowiska to nasz
priorytet, podejmujemy również szereg działań na rzecz promocji zdrowia
i aktywnego spędzania wolnego czasu.
Dzięki wsparciu udzielanemu Klubowi
Żeglarskiemu Horn i Fundacji „Ekologia

Viessmann bierze udział w wielu wydarzeniach
organizowanych przez Stowarzyszenie Unicorn.
Jednym z nich jest coroczny Piknik zdrowotny
dla mieszkańców Krakowa i podopiecznych
w którym zawsze goszczą Państwo Stuhr,
którzy całym sercem wspierają Centrum Psychoonkologii. Na zdj. Pan Jerzy Stuhr czytający
dzieciom bajki w altance ogrodu „Zielony dół”

i Żagle”, krakowska młodzież może rozwijać się w obszarze pięknego sportu, jakim
jest żeglarstwo. Sponsorujemy również
sporty zimowe – biathlon, saneczkarstwo, bobsleje, skoki i biegi narciarskie,
kombinację norweską.

Z ŻYCIA FIRMY

Centrum Psychoonkologii w Krakowie, gdzie odbywają się warsztaty
z podopiecznymi. Budynek ogrzewany urządzeniami firmy Viessmann
i zmodernizowany w ramach współpracy z Centrum.

41

Dzięki wsparciu
udzielanemu Klubowi
Żeglarskiemu Horn
i Fundacji „Ekologia
i Żagle” młodzież
i dzieci mogą rozwijać
swoje pasje w obszarze
pięknego sportu, jakim
jest żeglarstwo.

Nie pozostajemy obojętni wobec osób
chorych i cierpiących. Od lat czynnie
wspieramy m.in. podopiecznych Centrum
Psychoonkologii Unicorn w Krakowie,
Fundację dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie.
Działamy także z dziećmi i młodzieżą organizując konkursy, warsztaty ekologiczne i lekcje pokazowe w szkołach.
Od wielu sezonów z dużym zaangażowaniem uczestniczymy również w Akcji
Szlachetna Paczka.
Dziękujemy naszym Pracownikom i Partnerom za wieloletnie zaangażowanie
w społeczne działania Viessmann.

Viessmann Partnerem koncepcji
domu e4
42
Firma Viessmann od 20 czerwca otrzymuje tytuł Partnera „Koncepcji E4
Wienerberger”. Koncepcja domu e4 to
odpowiedź na wymagania dotyczące
odpowiedzialnego, energooszczędnego i zdrowego budownictwa realizowanego przy wysokim poszanowaniu
środowiska i dbałości o komfort życia.
Projekt łączy najwyższej jakości nowoczesne i innowacyjne rozwiązania
z komfortem mieszkańców oraz estetyką bryły. e4 to koncepcja domu niskoemisyjnego, który spełnia restrykcyjne
wymagania Unii Europejskiej dla sektora budowlanego dotyczące zużycia
energii od 2021 roku. Projekt, do którego współtworzenia w Polsce Wienerberger zaprosił firmy podzielające tę filozofię i te same wartości – Viessmann
i FAKRO, jest holistycznym spojrzeniem
na dom, opartym na czterech filarach:
e
 kologia (dbałość o środowisko i stosowanie odnawialnych źródeł energii)
e
 mocje i zdrowie (komfort zamieszkiwania w zdrowym domu)

e
 nergia (efektywne
wykorzystanie energii)
e
 konomia (przystępne koszty
budowy i eksploatacji)
e4 to koncepcja domu niskoemisyjnego, który spełnia restrykcyjne wymagania Unii Europejskiej dla sektora
budowlanego dotyczące zużycia energii
od 2021 roku.
Zapraszamy na stronę dome4.pl

Pier wsze osiedle wzorcowych
domów w koncepcji e4

KOMPLETNY PROGRAM FIRMY VIESSMANN

Domy jednorodzinne

Budynki wielorodzinne

Obiekty przemysłowe

i publiczne

i użytkowe

Lokalne sieci ciepłownicze

Kotły olejowe
niskotemperaturowe
i kondensacyjne

Dom Architekta,
Bad Füssing, Niemcy

Pałac Sulisław – Hotel and SPA,
Sulisław

Ośrodek Edukacji Ekologicznej,
Siemianówka

Gminne Gimnazjum, Paczków

Dom jednorodzinny,
Kościerzyce

Dom Zdrojowy
Sopot

Lotnisko „Ławica”,
Poznań

Towarzystwo Budownictwa
Społecznego, Kamienna Góra

Kotły gazowe niskotemperaturowe
i kondensacyjne
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Instalacje solarne
i systemy fotowoltaiczne

Zajazd Nad Wodą,
Międzybrodzie Żywieckie

Hotel Bulwar,
Toruń

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny,
Częstochowa

Gminny Zespół Szkół, Ozimek

Dom jednorodzinny,
Kłembanowice

Ośrodek Szkolno–Wychowawczy
Żardeniki

Szpital MSWiA
Rzeszów

Ośrodek Szkolno–Wychowawczy,

Dom Na Wodzie
Wrocław

Zespół Turystyczno–Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny Caritas,
Kamień Śląski

Politechnika Świętokrzyska,

Sanktuarium Św. Jacka

Kielce

Kamień Śląski

Technika opalania
drewnem, kogeneracja
i wytwarzanie biogazu

Żardeniki

Pompy ciepła:
solanka, woda
i powietrze

Kompletny program firmy Viessmann – indywidualne rozwiązania w ramach efektywnych systemów grzewczych dla wszystkich nośników energii i obszarów zastosowań

PONADCZASOWE

Interesują nas tylko
najwyższe standardy
Certyfikaty Viessmann

F
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W październiku ubiegłego roku, w centrali Viessmann Sp. z o.o. oraz w oddziale w Piasecznie przeprowadzony został
audyt certyfikacyjny funkcjonującego
w Viessmann Polska Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z normą
PN EN ISO 9001:2009.
Wynik audytu był pozytywny a audytorzy
wysoko ocenili wdrożony i funkcjonują-

Appendix to certificate N° B-15-12419-EN issued 05 December

ISO 50001
N°. B-15-12419-EN
Within a certification audit the organization

N°

Location

Address
ul. Puławska 41
05-500 Piaseczno
Poland

Planning, engineering,
assembly, repair, distribution
and service of incineration
plants as well as plans in the
heating area.

Viessmann Sp. z o.o.

ul. Danish 9
54-427 Wroclaw
Poland

Research & development
Center

Viessmann Sp. z o.o.

ul. Karkonoska 65
53-015 Wrocław
Poland

Planning, engineering,
assembly, repair, distribution
and service of incineration
plants as well as plans in the
heating area.

Viessmann Sp. z o.o.

ul. Gen. Ziętka 126
41-400 Mysłowice
Poland

Planning, engineering,
assembly, repair, distribution
and service of incineration
plants as well as plans in the
heating area.

Viessmann Systemy Chłodnicze Sp.
z.o.o.
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at the location

62

Viessmannstraße 1, 35108 Allendorf
and further locations according to the appendix
has proved that an energy management system was established and
is successfully applied in accordance with the requirements of the
international standard

ISO 50001

Scope

Viessmann Sp. z o.o.

Viessmann Werke GmbH & Co. KG

Certificate

irma Viessmann, jako lider branży
techniki grzewczej, oferująca efektywne systemy grzewcze i szczycąca
się licznymi certyfikatami, nagrodami
oraz wyróżnieniami za swoje innowacyjne produkty i technologie, jest również liderem w dziedzinie spełniania
najwyższych światowych i europejskich
norm dotyczących systemów zarządzania jakością, obsługi klienta i nadzoru
nad procesami.
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64

Issue of June 2011
for the following activity

65

Production and sales of systems for the supply of single and
multi-family houses, big housing developments, commerce,
industry and district heating networks with heat, cooling,
steam as well as electricity generated by fossil and renewable
energies

ul. Włodarzewska 53a/1
02-384 Warszawa
Poland

Planning, engineering,
assembly, repair, distribution
and service

Viessmann Systemy Chłodnicze Sp.
66 z.o.o.

ul. Królewska 129
05-822 Milnowek
Poland

Planning, engineering,
assembly, repair, distribution
and service

Viessmann Technika Grzewcza Sp.
67 z.o.o.

ul. Jaworzyńska 289
59-220 Legnica
Poland

Production of CHP plans,
cable packaging and Cu-pipe
systems

Viessmann SRL

DN1 km174+941 Nr. 2
507075 Ghimbav, Brasov
Romania

Planning, engineering,
assembly, repair, distribution
and service of incineration
plants as well as plans in the
heating area.

Viessmann SRL

Str. Rene Descartes, nr. 36 Planning, engineering,
assembly, repair, distribution
400486 Cluj-Napoca
Romania
and service of incineration
plants as well as plans in the
heating area.

This certificate is valid from 05 December 2015 until
04 Dezember 2018.
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Berlin, 05 Dezember 2015
69

Prof. Dr.-Ing. Jan Uwe Lieback
Director

Andreas Lemke
Head of Certification Office

cy w naszej firmie system. Nowy certyfikat, wydany 22. listopada ubiegłego
roku obowiązuje do dnia 21.11.2019 r.
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w działalności Viessmann Sp. z o.o. na
polskim rynku.

Certyfikat został wydany przez Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania
UDT-CERT po raz pierwszy w lipcu
2007r. Od tej pory system zarządzania
jakością jest rokrocznie sprawdzany,
a co trzy lata ponownie certyfikowany.

Certyfikat DIN EN ISO 50001:2011
Firma Viessmann otrzymała certyfikat
potwierdzający spełnienie wymogów
normy DIN EN ISO 50001:2011 za swój
system zarządzania energią w budynkach. Głównym celem dla normy ISO
50001 jest wsparcie organizacji w budowie systemów i niezbędnych procesów służących poprawie efektywności
energetycznej. Działania te zmierzają
do redukcji kosztów, zmniejszenia
emisji gazów cieplarnianych, poprawy instalacji technicznych i urządzeń.
Przedstawicielstwa w Polsce uzyskały
certyfikat w grudniu 2015.

Certyfikat UDT-CERT jest potwierdzeniem i gwarancją najwyższej jakości

www.viessmann.pl/pl/przedsiebiorstwo/certyfikaty.html

Certyfikat zgodności z PN-EN ISO
9001:2009
Certyfikat potwierdza, że firma Viessmann Sp. z o.o. wdrożyła oraz stosuje
w swojej działalności system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO
9001:2009.

