Krótki portret

Energia
Każda istota potrzebuje energii. Miłe ciepło, przyjemny chłód, prąd
własnego wyrobu stwarzają podstawy dobrego samopoczucia i dobrobytu
oraz siłę napędową silnego przemysłu. Podstawy takie stwarzają właśnie
produkty Viessmann.

2/3

Słowo wstępne

Prof. dr Martin Viessmann kieruje Zakładami
Viessmann już w trzecim pokoleniu
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Viessmann, jako przedsiębiorstwo

Nasze systemy tworzą w ten spo

rodzinne szczególną wartość przypi

sób podstawę dobrego samopoczu

suje odpowiedzialnemu i długoplano

cia, dobrobytu i silnego przemysłu.

wemu działaniu. Dlatego zasad zrów
noważonego gospodarowania jest

Na podstawie naszych osiągnięć

trwale zakotwiczona w naszych

wytyczamy sobie jeszcze ambit

zasadach przedsiębiorstwa.

niejsze cele. Również w przyszło
ści Viessmann będzie zaliczał się do

We wszystkich procesach dbamy

innowatorów, wyznaczał techniczne

o harmonię ekonomii, ekologii i odpo

kamienie milowe i wciąż przekraczał

wiedzialności społecznej i socjalnej.

kolejne granice.

Viessmann należy do wiodących
w skali międzynarodowej producen
tów inteligentnych, komfortowych
i efektywnych systemów ogrzewa
nia, klimatyzacji i wentylacji, chłod
nictwa i decentralnego wytwarza
nia prądu.

Prof. dr Martin Viessmann

Krótki portret
Grupy Viessmann

Zakłady Viessmann
w Allendorf (Eder)

Dane przedsiębiorstwa:
 Rok założenia: 1917
 Zatrudnienie: 11 500
 Obrót Grupy:
2,2 miliardów Euro
 Udział eksportu: 56 procent
 22 spółki produkcyjne
w 11 krajach
 Spółki handlowe
i przedstawicielstwa w 74 krajach
 120 oddziałów handlowych
na całym świecie
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Oferta dla wszystkich nośników energii
i wszystkich zakresów mocy
 Kotły olejowe lub gazowe do 120 MW
mocy cieplnej lub wydajności pary 120 t/h
 Kogeneracja do 50 MWel
 Pompy ciepła do 2 MW
 Kotły biomasowe/paleniska na
drewno do 50 MW mocy cieplnej
lub wydajności pary 50 t/h
 Instalacje wytwarzania biogazu
od 50 kWel do 20 MWgaz
 Instalacje uzdatniania biogazu
do 3 000 m3/h
 Termiczne kolektory słoneczne
 Fotowoltaiczne kolektory słoneczne
 Osprzęt
 Systemy chłodnicze

Nasze wartości

W roku 1966 po raz pierwszy

Dodano więc nowe wartości „Ela

sformułowano Zasady Przed

styczność“ i „Przedsiębiorczość“,

siębiorstwa Viessmann. Były

jako krytyczne czynniki sukcesu

one i są nadal ważnym drogowska

w zdigitalizowanym świecie.

zem do naszego sukcesu. W roku

Naszym zadeklarowanym celem jest

2015 przeredagowaliśmy i rozsze

wzmocnienie kreatywności i samo

rzyliśmy nasz kodeks wartości, aby

odpowiedzialności i pobudzanie

przeorientować kulturę przedsiębior

w ten sposób innowacyjności oraz

stwa stosownie do rewolucyjnych

szybkie wdrażanie dobrych zmian.

zmian środowiska, wynikających

Wartości te stanowią nić przewod

z digitalizacji.

nią naszej codziennej działalności.

Innowacje

Najwyższa jakość

Jesteśmy technologicznym

Oferujemy najwyższą jakość

stymulatorem i liderem

i dążymy do doskonałości we

naszej branży.

wszystkich obszarach działalności.

Kompletna oferta

Efektywność

Oferujemy indywidualne rozwiąza

Działamy w szczupłych

nia systemowe dla wszystkich nośni

strukturach i procesach, kładąc

ków energii i wszelkich zastosowań

nacisk na maksymalnie możliwą

w branży ogrzewnictwa, wentylacji

efektywność.

i klimatyzacji.
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Prezentacja naszych
wartości w Akademii
Viessmann

Zrównoważony rozwój

Wiarygodność

Jesteśmy świadomi naszej

Jesteśmy niezależnym

ekonomicznej, ekologicznej

przedsiębiorstwem rodzinnym

i społecznej odpowiedzialności.

i wiarygodnym partnerem
w interesach.

Elastyczność

Przedsiębiorczość

Działamy elastycznie, przejrzyście

Nasi pracownicy czują

i z pełną niezależnością oraz

się przedsiębiorcami

odpowiedzialnością.

w przedsiębiorstwie.

Kompletna oferta
Grupy Viessmann

Indywidualne rozwiązania
w efektywnych systemach
Kompletna oferta Viessmann zawie
ra produkty i systemy odpowied
nie dla każdych potrzeb – wiszące
lub wolnostojące urządzenia dla
budynków mieszkalnych, przemysłu
i gospodarki komunalnej. Viessmann
jest zawsze właściwym partnerem
w kwestiach zaopatrzenia w ciepło,
parę, prąd i chłód, tak dla obiektów
modernizowanych, jak i nowych.
Bogate doświadczenie Grupy
Viessmann otwiera zawsze drogę
do systemów idealnych. Ofertę
firmy dopełnia obszerna paleta
usług serwisowych.

Systemy grzewcze
Viessmann oferuje indywidualne
rozwiązania w ramach efektywnych
systemów grzewczych dla wszyst
kich nośników energii i wszelkich
zastosowań w zakresie mocy od
750 W do 21,5 MW.
 Gazowe i olejowe
kotły kondensacyjne
 Urządzenia hybrydowe
 Systemy kogeneracyjne,
urządzenia grzewcze na
ogniwach paliwowych
 Pompy ciepła i zasobniki lodowe
 Systemy opalania drewnem
 Termiczne i fotowoltaiczne
systemy solarne
 Podgrzewacze CWU, technika
systemowa i osprzęt
 Wsparcie Firm Partnerskich
przez osobiste doradztwo
i usługi sieciowe
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Systemy przemysłowe
Dla jednostek gospodarczych
i przemysłowych Viessmann oferuje
efektywne systemy energetyczne
do wytwarzania ciepła o mocy do
120 MW, chłodu – do 2 MW, pary –
do 120 t/h i prądu – do 50 MWel.
 Kotłownie parowe
 Kotłownie wodne,
wysokoparametrowe
 Kotły odzysknicowe
 Instalacje opalane biomasą
 Instalacje biogazowe:
z fermentacją suchą lub mokrą
 Instalacje uzdatniania biogazu
i zasilania nim sieci gazowniczej
 Instalacje Power-to-Gas
z biologiczną metanizacją wodoru
 Nadzór nad budową i montaż in
stalacji, serwis uruchomieniowy,
przeglądy serwisowe, monitoring
ruchu instalacji

Systemy chłodnicze
Viessmann należy do wiodących
europejskich producentów innowa
cyjnych systemów chłodniczych
dla handlu i przemysłu.







Meble chłodnicze
Komory chłodnicze i mroźnicze
Agregaty chłodnicze
Systemy regałowe i osprzęt
Nadzór nad budową i montaż in
stalacji, serwis uruchomieniowy,
przeglądy serwisowe, monitoring
ruchu instalacji

Najwyższa jakość

Efektywne procesy produkcyjne zapewniają
wysoką jakość produktów.
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Prace badawczo rozwojowe i pro

Efektem są innowacyjne produkty

dukcja to w firmie Viessmann praca

dla naszych klientów, przekonujące

zespołowa. Każdy odpowiada za

najwyższą jakością, efektywnością

łączny wynik swojej pracy, współ

energetyczną i trwałością użytko

uczestniczy w kształtowaniu proce

wą. Jako innowator branży, tworzy

su produkcyjnego i pracuje nad jego

my wciąż nowe kamienie milowe

ciągłym doskonaleniem. To wszystko

postępu technologicznego.

motywuje pracowników i zapewnia
wysoką jakość.

Wymiennik Inox-Radial w trakcie produkcji

Palnik promiennikowy MatriX wyznacza nowe stan
dardy efektywnego i niskoemisyjnego spalania gazu.

Innowacje

Innowacje w zakresie wymienników ciepła:
od zespolonej biferralnej powierzchni wymiany
ciepła, do wymiennika ciepła Inox-Radial
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Przedmiotem naszych prac badaw
czo-rozwojowych jest opracowywa
nie szczególnie efektywnych energe
tycznie systemów do wytwarzania
ciepła, pary, prądu i chłodu. Kieruje
my się zawsze wyzwaniami przyszło
ści oraz potrzebami naszych klientów
i tworzymy w ten sposób wzorce dla
najlepszych technologii.
Viessmann tradycyjnie promuje
stosowanie wysokoefektywnej
techniki, możliwie jak najlepiej chro

Prace badawczo-rozwojowe tworzą

niącej środowisko: ze sprawnością

bazę dla wysokiej jakości

98 procent nasze systemy grzewcze
osiągają granice technicznych moż
liwości. Tak wysokie wymagania dla
efektywności energetycznej naszych
systemów stawiamy również w wy
twarzaniu prądu, technice chłodni
czej czy nowoczesnych kotłowniach
parowych. Celem naszym jest ciągłe
doskonalenie.

Zrównoważony rozwój

Centrala energetyczna w siedzibie przedsiębiorstwa
w Allendorf (Eder)

2009, 2011, 2013:

2010:

2012:

Niemiecka Nagroda

Nagroda za

Energy Globe

Zrównoważonego

Efektywność

World Award

Rozwoju za najbardziej

Energetyczną

zrównoważoną
produkcję
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Podjęcie odpowiedzialności oznacza
dla nas opowiedzenie się za zrówno

Efektywność Plus
Uruchomionym w roku 2005 – stra
tegicznym projektem zrównoważo
nego rozwoju „Efektywność Plus”
dowiedliśmy na przykładzie naszego
zakładu macierzystego w Allendorf
(Eder), że cele polityki energetycznej
i klimatycznej rządu federalnego na
rok 2050 można osiągnąć, stosując
dostępną na rynku technikę, już
dzisiaj. Wykorzystując energie
odnawialne oraz zwiększając efek
tywność użycia energii, materiałów
i robocizny nie tylko wzmacniamy na
szą konkurencyjność i zabezpieczamy
byt naszego zakładu. Z naszej wiedzy
czerpią korzyści nasi klienci z całego
świata. Przemysł i rzemiosło mogą
ponadto skorzystać z naszego
doradztwa w zarządzaniu energią
Etanomics, aby jeszcze bardziej
zwiększyć efektywność swoich
instalacji i trwale obniżyć koszty
eksploatacyjne.
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Strategiczny projekt
zrównoważonego roz
woju „Efektywność
Plus“

Wiarygodność

Zainstalowane w pomieszczeniach szkoleniowych
wytwornice ciepła są stosowane do ćwiczeń
praktycznych.
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Praktykowane partnerstwo jest
dla nas równie ważne, jak same
produkty.
Tak więc obok produktów i syste
mów przygotowaliśmy dla naszych
klientów kompletny program usług.
Sięga on od logistyki, poprzez prze
glądy i serwis, aż do wsparcia mar
ketingowego. Zmiany politycznych
i społecznych warunków ramowych,
rosnące wymagania i innowacje tech
niczne spowodowały znaczny wzrost
zapotrzebowania na dokształcanie.
Dzisiaj co roku 90 000 fachowców
na całym świecie uczestniczy w ce
nionych w skali międzynarodowej
forach fachowych i szkoleniach
Akademii Viessmann.

W Centrum Informacyjnym Viessmann szkoleni
są partnerzy i pracownicy z całego świata.

Pracownicy i odpowiedzialność
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Marka Viessmann jest synonimem

Doświadczeni i młodzi pracownicy

jakości, kompetencji i innowacyjno

wspólnie pracują w zespołach nad

ści. Za marką tą stoją ludzie, którzy

wyzwaniami technologicznymi jutra

swym zaangażowaniem troszczą

i wprowadzają efektywne energe

się, byśmy każdego dnia na nowo

tycznie rozwiązania na rynek.

zasłużyli na tę opinię.
Wiarygodność, to dla każdego
pracownika oznacza bezkompromi
sowe dotrzymywanie przyrzeczeń
i używanie swej silnej pozycji dla
owocnego partnerstwa. Musimy
przy tym działać zawsze obiektyw
nie i rzeczowo.
Celem naszym jest wspólny sukces.
Odpowiedzialne działanie jest wspie
rane i wymagane.
Dzięki takiej kulturze przedsiębior
stwa Viessmann jest szanowanym
pracodawcą. Współpraca przy du
żych przyszłościowych projektach,
dotyczących efektywności energe
tycznej i zrównoważonego rozwoju
wymaga inicjatywy każdego pracow
nika i sprzyja jej podejmowaniu.

Podstawę stanowi praca zespołowa
i transfer wiedzy

Wzornictwo

Wzornictwo produktów

Ponad 40 znaczących nagród za wzornictwo
przemysłowe dla produktów Viessmann
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Marka słowna „Viessmann“ z cha

Charakterystyczny wygląd jed

rakterystycznym podwójnym S

noznacznie i trwale identyfikuje

zapewnia wysoką rozpoznawal

markę i wspomaga jej pozytywny

ność. Przez czystą, zredukowaną

wizerunek.

i zorientowaną funkcjonalnie formę
Viessmann podkreśla nie tylko wybit

Czyste wzornictwo produktów,

ną pozycję swoich produktów, lecz

architektury czy nawet stoisk targo

także siłę innowacyjności i zdolność

wych wyraża filozofię przedsiębior

przedsiębiorstwa.

stwa rodzinnego Viessmann.

Czyste linie w architekturze budynków

Z każdej perspektywy ten sam styl:

oddziałów handlowych

stoiska targowe Viessmann

Komunikacja

Sponsorowanie sportu
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Czysta i reprezentatywna rzeczo

W każdej dziedzinie kładziemy duży

wość naszej prezentacji rozciąga

nacisk na jasność formy, zrozumia

się na wszystkie obszary komunika

łość i przejrzystość informacji.

cji społecznej. Dotyczy to wszelkiej
obecności w mediach analogowych

Sponsorowanie sportu jest od

i cyfrowych.

ponad 20 lat centralnym elemen
tem komunikacji marketingowej.

Naszą tożsamość korporacyjną

W ten sposób zwiększyliśmy wy

rozpowszechniają nasze broszu

datnie znajomość marki i nadaliśmy

ry, ogłoszenia, internet i media

jej pozytywny wizerunek, z czego

społecznościowe.

korzyści czerpią także nasze Fir
my Partnerskie.

Broszury z wieloma użytecznymi informacjami

Ogłoszenia w magazynach hobbystycznych

Wiele tematów pod jednym adresem:

Zawsze obecni także

www.viessmann.de

w sieciach społecznościowych

Kultura i sztuka

Artyści Grupy Zero: Mack, Piene, Uecker oraz
Geiger i Stankowski stworzyli „Edycję Eurola“.

Prezentowane w Allendorf wystawy
„Sztuka i ogrzewanie” oraz „Edycja
Eurola” uzupełniane są samodzielny
mi dziełami sztuki, wystawionymi
w pomieszczeniach i na terenach
otwartych przedsiębiorstwa.
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Obok zaangażowania na rzecz
sztuki, mecenat nad imprezami
kulturalnymi jest stałym składni
kiem kultury przedsiębiorstwa.

Dzieła jedenastu znanych artystów prezentuje
wystawa „Sztuka i ogrzewanie“

Viessmann Sp. z o.o.
al. Karkonoska 65
53-015 Wrocław
tel. 801 00 2345
www.viessmann.pl
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