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Společnost

Topné systémy
Průmyslové systémy
Chladicí systémy

Předmluva

Prof. Dr. Martin Viessmann vede závody Viessmann
už ve třetí generaci.
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Jako rodinný podnik klade společnost

Náš kompletní program poskytuje

Viessmann zvláštní důraz na zodpo-

individuální řešení s výkony od 1,5

vědné jednání a nechce svými roz-

do 116 000 kilowattů pro všechny

hodnutími negativně ovlivnit život

oblasti použití a všechny energetické

budoucí generace. Proto je v našich

nosiče.

firemních principech pevně zakotvena
trvalá udržitelnost. Ve všech proce-

Vzhledem k výsledkům, kterých jsme

sech dbáme na to, abychom uvedli

doposud dosáhli, si klademe ambi-

v soulad ekonomii, ekologii a sociální

ciózní cíle. I v budoucnu bude

odpovědnost.

Viessmann patřit k těm, kteří přinášejí do topenářské branže nové

Viessmann je ekologickým a tech-

impulzy a stále přitom překračují

nickým průkopníkem v topenářské

hranice – a to pomocí inovační

branži. Už po desetiletí dodáváme

tepelné techniky, která chrání pří-

topné systémy na olej a plyn, solární

rodní zdroje a přispívá k ochraně

systémy, kotle na spalování dřeva

životního prostředí.

a tepelná čerpadla s mimořádně
nízkou úrovní škodlivin. Mnoho
vývojových produktů Viessmann se
považuje za milníky topné techniky.

Prof. Dr. Martin Viessmann

Stručný profil
skupiny Viessmann

Výrobní závody Viessmann
v Allendorfu (Eder).

Firemní údaje:
 Rok založení: 1917
 Počet zaměstnanců: 12 000
 Roční obrat skupiny:
2,25 miliard euro
 Podíl zahraničního obchodu na
obratu: 54 %
 23 výrobních závodů v 12 zemích
 Odbytové společnosti a zastoupení v 74 zemích
 120 prodejních poboček po celém
světě
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Nabídka pro všechny energetické
nosiče a všechny rozsahy výkonů
 Kotle na olej a plyn do 120 MW
tepla popř. 120 t/h páry
 Kombinovaná výroba elektřiny
a tepla do 50 MWel
 Tepelná čerpadla do 2 MW
 Technika spalování dřeva do 50 MW
 Zařízení na výrobu bioplynu
od 50 kWel do 20 MWplyn
 Úpravny bioplynu do 3000 m3/h
 Solární termické systémy
 Fotovoltaika
 Příslušenství
 Chladicí technika

Naše hodnoty

V roce 1966 byly poprvé formulovány

cílem je posílení kreativity a vlastní

podnikové zásady firmy Viessmann.

odpovědnosti a zároveň podpora

Byly a jsou důležitým vodítkem pro

inovační síly a rychlého uskutečnění

náš úspěch. Aby se podniková

dobrých myšlenek.

kultura nasměrovala na razantní

Tyto hodnoty jsou základem našeho

změny okolí, které jdou ruku v ruce

každodenního jednání.

s digitalizací, byl v roce 2016 nově
sestaven hodnotový kodex. Jasným
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Společně
Vztah k našim zákazníkům je partnerský a férový s cílem
společného úspěchu. Svým zaměstnancům poskytujeme
dobré šance pro rozvoj.

Zodpovědně
Hlásíme se k ekonomické, ekologické a sociální odpovědnosti. Našim cílem je ochrana klimatu a udržení přirozených
základů života.

Inovativně
Jsme technologický průkopník naší branže a v budoucnu
budeme spoluurčovat technický pokrok.

Kompletní nabídka skupiny
Viessmann Group

Individuální řešení s účinnými

Topné systémy

systémy

Viessmann poskytuje individuální

V kompletní nabídce firmy Viessmann

řešení s efektivními topnými systémy

se najdou vhodné produkty a systémy

pro všechny energetické nosiče

pro každou potřebu: ať už nástěnná

a použití v rozsahu výkonů od 750 W

nebo stacionární řešení pro obytné

do 22 MW.

budovy, obchodní, průmyslové nebo
komunální využití. Viessmann je vždy

 Plynové a olejové kondenzační kotle

správným partnerem pro přípravu

 Hybridní zařízení

tepla, páry, elektřiny a chladu v rekon-

 Systémy pro kombinovanou výrobu

struovaných nebo nově postavených

elektrické energie a tepla, topná

objektech. Široká expertiza ve skupině

zařízení na bázi palivových článků

vždycky otevírá cestu k dokonalému

 Tepelná čerpadla a zásobníky ledu

systému. Výkonové portfolio uzavírá

 Topné systémy pro dřevo

nabídka obsáhlého servisu.

 Termické solární systémy a fotovoltaika
 Zásobníky teplé vody, systémová
technika a příslušenství
 Požadovaná podpora obchodních
partnerů pomocí osobní péče
a digitálně propojených služeb
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Průmyslové systémy

Chladicí systémy

Pro obchodní a průmyslovou sféru

Viessmann je jedním z předních

poskytuje Viessmann účinné ener-

evropských výrobců inovačních chla-

getické systémy pro výrobu tepla do

dicích systémů pro obchodní sféru.

120 MW, chladu do 2 MW, páry do
120 t/h a elektřiny do 50 MWel.

 Chladicí nábytek
 Chladicí a mrazicí boxy

 Parní kotle

 Chladicí agregáty

 Horkovodní kotle

 Regálové systémy a příslušenství

 Spalinové kotle

 Péče o zařízení a montáž, servis

 Kotle na biomasu

při uvedení do provozu, údržba

 Bioplynové stanice: mokrá

a monitorování provozu

a suchá fermentace
 Úprava bioplynu a napájení do sítě
zemního plynu
 Power-to-Gas zařízení s biologickou
metanizací
 Péče o zařízení a montáž, servis
při uvedení do provozu, údržba,
monitorování provozu

Digitalizace

Digitalizace – změna struktury ve všech oblastech.
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Digitalizace představuje ohromnou
výzvu pro oblast výroby vytápěcí
techniky, ale zároveň i obrovskou
šanci. Aby se využila, zavádí se digitalizace podniku na všech rovinách.
Týká se jednak samotné organizace,
která se ve smyslu průmyslu 4.0
zaměřuje na digitální transformaci,
a navíc se posiluje příslušnými talenty.
Konektivita bude v budoucnu jednou
z hlavních produktových vlastností
všech topných zařízení Viessmann.

Vitoguide od Viessmann je digitální servisní centrála
pro každého obchodního partnera.

I v marketingu a oblasti odbytu nastupuje digitalizace s cílem důkladného

Viessmann má známou a uznávanou

využití těchto potenciálů ve spolu-

značku s velkým dosahem online,

práci s našimi obchodními partnery.

obsáhlé online marketingové
know-how a potřebné IT zdroje.
Obchodní partneři pomáhají svou
přítomností přímo na místě, mají
potřebnou odbornou kompetenci
a instalační a servisní zdroje.

S aplikací ViCare vše pod kontrolou – i zdálky.

Špičková kvalita

Efektivní výrobní procesy zajišťují vysokou kvalitu.
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Vývoj a výroba jsou u firmy Viessmann

zákazníky, které přesvědčí špičkovou

založeny na týmové práci. Každý je

kvalitou, energetickou efektivitou

zodpovědný za celkový výsledek své

a dlouhou životností. Mnohé z našich

práce, spoluutváří výrobní proces

výrobků se staly milníky tepelné

a pracuje na neustálých zlepšeních.

techniky.

To zaměstnance motivuje a zajišťuje
vysokou kvalitu výroby. Výsledkem
jsou inovační výrobky pro naše

Výměník tepla Inox-Radial ve výrobě.

Hořák MatriX stanovuje měřítka pro efektivní
spalování plynu s nízkou úrovní škodlivin.

Inovace

Inovace v oblasti výměníků tepla:
od biferálních spojených topných ploch
až po výměník tepla Inox-Radial.
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Při svém výzkumu klademe hlavní
důraz na vývoj mimořádně energeticky účinných systémů na výrobu
tepla, páry, elektrické energie a chladu. Zaměřujeme se na výzvy budoucnosti i na potřeby našich zákazníků
a určujeme standard nejlepší technologie. Firma Viessmann se cítí tradičně zavázána hlavnímu požadavku
k využití vysoce účinné techniky
s cílem co nejlepší ochrany životního
prostředí: s účinností 98 % dosahují

Vnější pohled na středisko Technikum
v Allendorfu.

naše topné systémy hranic technické
proveditelnosti. Tyto vysoké nároky
na energetickou účinnost našich
systémů určujeme i pokud jde o generátory, chladicí systémy a moderní
plynová zařízení. Našim cílem je
neustále zlepšování.
Ve středisku Technikum se spojují
a optimalizují veškeré vývojové
a inovační aktivity a jsou transparentnější. Funkční vztah jednotlivých
odborných oddělení výzkumu
a vývoje mezi sebou se ještě
zintenzivňuje integrací podnikových
oblastí, jako je výroba prototypů
a laboratoře. Středisko Technikum
firmy Viessmann slouží jako centrální
pojítko mezi výzkumem a vývojem,
managementem produktu a kvality
a sériovou výrobou.

Viessmann Technikum – strůjce myšlenek
a Hightech-laboratoř.

Trvalá udržitelnost

Energetická centrála
v mateřském sídle
v Allendorfu (Eder).

2009, 2011, 2013:

2010:

2012:

Německá cena za

Energy Efficiency

Energy Globe World

trvale nejudržitelnější

Award

Award

výrobu

Deutschlands nachhaltigste
Marke 2011
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Převzetí odpovědnosti pro firmu
Viessmann znamená, že bude jednat

Ef

Efektivita Plus
Roku 2005 byl zahájen strategický
projekt zaměřený na trvale udržitelný
rozvoj nazvaný Efektivita Plus.
S tímto projektem jsme v našem
mateřském sídle v Allendorfu dokázali, že již dnes lze pomocí dostupné
techniky dosáhnout politických cílů
pro rok 2050 zaměřených na energii
a ovzduší. Využitím obnovitelných
energií a zvyšováním energetické,
materiálové a pracovní efektivity
posilujeme v neposlední řadě naši
konkurenceschopnost a udržujeme
pracovní místa. Z našich vědomostí
těží naši zákazníci na celém světě.
Obchod a průmysl může navíc využít
našeho poradenství pro energetický
management Etanomics, k dalšímu
zvyšování energetické efektivity
svých zařízení a a trvalému snižování
nákladů na spotřebu.
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Strategický projekt
trvalé udržitelnosti
„Efektivita Plus“.

Spolehlivost

Topná zařízení, která jsou instalována ve školicích
místnostech, se využívají ke školení zaměřenému
na praxi.
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Trvalé partnerství je pro firmu
Viessmann stejně důležité jako její
výrobky. Pro naše zákazníky máme
kromě produktů a systémů připraven
i kompletní program služeb. Sahá od
logistiky přes údržbu a servis až po
marketingovou podporu.
Změny politických a společenských
rámcových podmínek, zvyšující se
nároky i technické inovace výrazně

Ve svém infocentru školí Viessmann zaměstnance
a obchodní partnery z celého světa.

zvýšily požadavky na další vzdělávání.
V současné době se po celém světě
ročně účastní mezinárodně uznávaných fór a vzdělávacích akcí Akademie
Viessmann 90 000 odborníků.

Odborný topenářský partner č. 1
– počtrnácté v řadě.

Zaměstnanci a odpovědnost
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Značka Viessmann je zárukou kvality,

Týmy zkušených a mladých zaměst-

kompetence a inovace. Za úspěchem

nanců spolupracují na technologic-

značky stojí lidé, kteří se svými akti-

kých výzvách zítřka a přinášejí

vitami snaží, abychom si tuto pověst

na trh energeticky efektivní řešení.

zasloužili.
Spolehlivost znamená pro
každého zaměstnance, že bude
nekompromisně dodržovat sliby
a usilovat o trvalá partnerství.
Přitom zůstane objektivní
a přiměřený.
Cílem je společný úspěch.
Vyžadujeme a vítáme vlastní
zodpovědnost.
Tato kultura dělá ze společnosti
Viessmann uznávaného zaměstnavatele. Spolupráce na velkých
tématech budoucnosti, jako jsou
energetická efektivita a trvale
udržitelný vývoj, vyžaduje a podporuje iniciativu každého jednotlivce.
Týmová práce a předávání znalostí jsou základ.

Design

Produktový design.

Výrobky Viessmann získaly více než 40 významných
ocenění za design.
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Značka „Viessmann“ s charakteris-

Vzhled značky je nezaměnitelný

tickými dvěma S umožňuje její

a dlouhodobě určuje a podporuje její

okamžité rozpoznání mezi ostatními.

pozitivní image.

Jasná, jednoduchá a funkčně zamě-

Jasný design produktů, architektury

řená grafická úprava podtrhuje

nebo veletržních stánků vyjadřuje

nejen špičkové postavení výrobků

pozici rodinného podniku.

Viessmann, ale i inovační sílu
a kapacitu podniku.

Jasná linie vzhledu prodejních poboček.

Z každé perspektivy stejný rukopis:
veletržní stánky.

Komunikace

Sportovní sponzoring.
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Srozumitelný a jednoduchý styl

Již 20 let je hlavní součástí marke-

našeho projevu se prolíná všemi

tingové komunikace sportovní

oblastmi naší komunikace. To platí

sponzoring.

pro všechna naše vystoupení
v analogových a digitálních médiích.

Díky tomu jsme významně pozvedli

Rovněž naše brožury, inzeráty,

známost naší značky a vybudovali

prezentace na internetu i na

jí pozitivní image, čehož využívají

sociálních sítích odráží firemní styl

i naši obchodní partneři.

Viessmann. V každé oblasti klademe
důraz na jasné vyjádření, věcnost
a srozumitelné informace.

Brožury s mnoha užitečnými informacemi.

Inzeráty v časopisech zaměřených na specifickou
skupinu čtenářů.

Mnoho témat na adrese:
www.viessmann.cz

Najdete nás i na sociálních sítích.

Umění a kultura

Embedded Creation –
přeměna technických
předmětů na umělecká
díla.

Teplo a kreativní tvorba jsou u firmy
Viessmann v úzkém vztahu. V rukou
inženýrů vznikají špičkové výrobky
tepelné techniky. Pokud tento vztah
interpretují malíři, sochaři a designéři,
stává se technika uměním.
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Výstavy „Umění a topení“ a „Edice
Eurola“ v Allendorfu doplňují autonomní umělecká díla, která jsou
vystavena ve vnitřním a venkovním
prostoru podniku.
Kromě iniciativy v oblasti umění je
pevnou součástí firemní kultury
i podpora kulturních akcí.

Viessmann, spol. s r.o.
Plzeňská 189
252 19 Chrášťany
tel.: 257 090 900
fax: 257 950 306
www.viessmann.cz

9443 743-5 CZ 01/2018
Obsah je chráněn autorskými právy.
Kopírování a jakékoliv jiné využití pouze s předešlým souhlasem.
Některé fotografie, technické parametry, jakož i další údaje mohou
být pouze ilustrativní či neaktuální.
Technické změny vyhrazeny.

