
Kompletna oferta dla Każdej inwestycji
Kompleksowa oferta Viessmann jest w stanie spełnić zapotrzebowanie na kompletny, efektywny system 
grzewczy zarówno dla inwestycji wymagających urządzeń o małej mocy, od 1,5 kW, przeznaczonych dla 
budynków niskoenergetycznych i pasywnych, do mocy 20.000 kW, przeznaczonych dla dużych obiektów, 
jak np. zakłady przemysłowe. Szeroki wachlarz produktów umożliwia indywidualny dobór najbardziej 
optymalnego systemu grzewczego, dostosowanego do potrzeb i oczekiwań klientów. 

W ofercie Viessmann znajdują się stojące i wiszące, konwencjonalne i kondensacyjne kotły grzewcze na olej 
i gaz oraz systemy wykorzystujące energię odnawialną, a więc pompy ciepła, kolektory słoneczne i kotły 
grzewcze na biomasę. Oferta obejmuje także komponenty systemów regulacji i komunikacji, kompletne 
oprzyrządowanie systemów grzewczych, systemy odprowadzania spalin, a także grzejniki, ogrzewanie 
podłogowe i systemy wentylacji. Bogata paleta urządzeń Viessmann zawiera wszystkie niezbędne elementy 
potrzebne do budowy efektywnego systemu grzewczego, zarówno dla domu, jak i dla dużej inwestycji. 
Kompletna oferta systemów grzewczych Viessmann daje gwarancję niezawodności pracy całego systemu, 
a tym samym poczucie ciepła i bezpieczeństwa, bez względu na miejsce użytkowania.

Klimat innowacji
Urządzenia produkowane przez firmę Viessmann już dzisiaj spełniają normy, dotyczące jakości i efektywności, 
przewidziane na 2020 rok. Jak mówi dr Martin Viessmann, „nic nie jest tak dobre, by nie dało się ulepszyć”. 
W swoim dorobku firma posiada ponad 1000 opatentowanych rozwiązań, część z nich nazywana jest „kamieniami 
milowymi” rozwoju techniki grzewczej. To właśnie one niejako zmusiły do zwrócenia się całej branży w kierunku 
odnawialnych źródeł energii, a także do efektywnego wykorzystywania surowców energetycznych.  Hasło „ climate of 
innovation” – klimat innowacji, oddaje ducha i filozofię firmy Viessmann. Głód nowych rozwiązań technologicznych jest 
stymulatorem firmy, który przyczynia się do powstania konkretnych rozwiązań. To właśnie dzięki nim inwestorzy mają 
możliwość korzystania w sposób ekonomiczny z surowców energetycznych, a także z energii odnawialnej, która jest za 
darmo, a która może przynieść znaczące oszczędności, zarówno dla domu, jak i dla budynków o większych potrzebach 
grzewczych, jak np. szkoły, szpitale, czy ośrodki sportowe.

przedsiębiorstwo przyszłości, nagradzane 
już dziś 
Viessmann jest przykładem konsekwentnego dążenia do, wydawać by się mogło, odległych i niedostępnych celów i wizji 
przyszłości. To, co ma być standardem w technice grzewczej w przyszłości, jest stosowane przez Viessmann od kilku lat. 
Przykład przedsiębiorstwa obrazuje kierunek, w którym powinny iść badania nad nowymi urządzeniami grzewczymi 
i alternatywnymi nośnikami energii. Innowacja, inwestycja w badania, a nie w dofinansowanie przestarzałych 
technologii, wydaje się alternatywnym rozwiązaniem, które zaowocuje już dziś.

Innowacja grzewcza w komplecie
Innowacyjne rozwiązania oraz wysoka jakość 
w połączeniu z efektywnością, sprawia, że firma 
Viessmann jest światowym liderem oferującym 
kompletne systemy grzewcze dla każdego. Duży 
wachlarz urządzeń pozwoli dobrać najbardziej 
optymalny system grzewczy zarówno dla domu, jak 
i dla dużej inwestycji.
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z rodzinnego warsztatu na rynKi międzynarodowe
Założona w 1917 roku firma Viessmann, z rodzinnego przedsiębiorstwa, z biegiem lat stała się koncernem międzynarodowym i światowym liderem w branży grzewczej. 
Posiadając 16 zakładów w niemczech, Polsce, austrii, Francji, Kanadzie, Chinach i na Węgrzech, sieć dystrybucyjną w niemczech i w 37 innych krajach oraz 120 oddziałów 
handlowych na całym świecie, firma Viessmann ma wyraźnie międzynarodowy charakter.  „ Myśleć globalnie- działać lokalnie” jest dewizą wyznaczającą drogę do 
światowego sukcesu. nie wystarczy jednak samo zrozumienie potrzeb rynku, ale przede wszystkim ich zaspokojenie. Viessmann oferuje klientom wszystkie niezbędne 
elementy potrzebne do zbudowania oszczędnego i efektywnego systemu grzewczego.
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