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Firma Viessmann została założona w 1917 roku 
przez Johanna Viessmanna. Początkowo małe, 
rodzinne przedsiębiorstwo z biegiem lat rozrosło się 
w międzynarodową korporację, jednego z największych 
producentów branży grzewczej na świecie. 

Rozbudowane zaplecze badawcze i technologiczne 
zaowocowało innowacyjnymi rozwiązaniami, które 
wyznaczyły nowy kierunek rozwoju systemów 
grzewczych, zwiększając ich wydajność cieplną 
i ekonomiczną, przy jednoczesnej redukcji emisji CO2. 
Rozwój firmy oraz samych produktów odbywa się 
zgodnie z poszanowaniem środowiska naturalnego. 
Viessmann wielokrotnie był nagradzany za prowadzoną 
politykę proekologiczną.

Szeroki aSortyment dla każdej inweStycji
Oferta marki Viessmann to kompleksowe rozwiązania niezbędne do budowy systemu grzewczego zarówno w małych, jak i dużych inwestycjach, tych 
modernizowanych oraz nowopowstałych. systemowo zintegrowany, kompletny program dla wszystkich rodzajów energii i zakresów mocy daje niezwykle duże 
możliwości dopasowania oferty do indywidualnych potrzeb klienta. systemy grzewcze marki Viessmann mają szeroki zakres mocy od 3,8 do 20.000 kW, w związku 
z tym oferta jest zróżnicowana technicznie i cenowo.
Wśród produktów marki Viessmann znajdują się kotły grzewcze stojące i wiszące, konwencjonalne i kondensacyjne na olej i gaz, ale również  urządzenia 
wykorzystujące energię odnawialną, pompy ciepła, kolektory słoneczne oraz kotły grzewcze na biomasę. Dodatkowo Viessmann oferuje systemy regulacji, 
odprowadzania spalin, systemy ogrzewania podłogowego i wentylacji, a także kompletne oprzyrządowanie.
marka Viessmann jest gwarancją najwyższej jakości wszystkich urządzeń, ale i usług. Do dyspozycji klientów pozostaje bezpłatny, 24-godzinny program opieki 
technicznej. specjaliści z firmy Viessmann oferują doradztwo i pomoc serwisową na każdym etapie użytkowania danego urządzenia.   

oSzczędność i innowacja
Jednym z najnowocześniejszych i najbardziej efektywnych rozwiązań, które pozwolą znacznie zredukować koszty ogrzewania, jest budowa systemu grzewczego 
w oparciu o pompę ciepła Vitocal 200-s oraz kolektor słoneczny Vitosol 300-T. Wspomniana pompa ciepła do ogrzania pomieszczenia wykorzystuje ciepło 
znajdujące się w powietrzu. Latem może zostać również wykorzystana do schładzania powietrza. Z kolei kolektor słoneczny Vitosol 300-T to ekonomiczny sposób 
na ciepłą wodę użytkową przez cały rok. 
system grzewczy wykorzystujący zalety pompy ciepła i kolektora słonecznego zapewnia komfort cieplny przy jednoczesnej redukcji wydatków na ogrzewanie, 
nawet do 70% kosztów w porównaniu ze starym, nieefektywnym systemem grzewczym. Jest idealnym rozwiązaniem zarówno do domów prywatnych, jak 
również do dużych budynków wymagających większego poboru ciepła. 
specjaliści z firmy Viessmann oferują pomoc w doborze najbardziej optymalnego systemu grzewczego, dostosowanego do potrzeb oraz oczekiwań inwestorów. 

Projekt „efektywność PluS”
Ochrona środowiska naturalnego oraz odpowiedzialne i racjonalne 
wykorzystanie zasobów naturalnych od zawsze są wpisane w politykę 
firmy Viessmann. Przedsiębiorstwo od wielu lat czynnie angażuje się 
w propagowanie odnawialnych źródeł energii oraz technik, które pozwolą 
zredukować zużycie gazu, oleju, czy ropy naftowej, przy jednoczesnym zysku 
ekonomicznym. 
Firma Viessmann wdrożyła program „efektywność Plus”, aby na własnym 
przykładzie pokazać sposób na poprawę efektywności ekonomicznej 
i energetycznej, przy jednoczesnej efektywności pracy, wykorzystania 
zasobów energetycznych, ale przede wszystkim poszanowania środowiska 
naturalnego. Dzięki wprowadzonym procedurom w zakładzie produkcyjnym 
w allendorfie udało się obniżyć emisję CO2 o 40%. Z kolei przy dostawie 
energii na potrzeby zakładu, oszczędność  wyniosła 50%. 
Dzięki programowi „efektywność Plus” uelastyczniono struktury i procesy 
produkcyjne, wdrożono proces stałego doskonalenia, ale przede wszystkim 
zredukowano zużycie surowców, a tym samym koszty oraz emisję CO2.


