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Podstawą działania firmy HEWALEX są autorskie i innowacyjne 
rozwiązania, wykorzystujące najnowocześniejsze metody 
i najwyższej klasy materiały. Jako pierwsza firma w Polsce, 
zastosowała w procesie produkcji kolektorów słonecznych 
zaawansowane technologie zgrzewania ultradźwiękowego oraz 
spawania laserowego.

Hewalex jest najstarszym polskim producentem urządzeń 
techniki słonecznej. Od lat firma utrzymuje stabilną pozycję 
lidera w sprzedaży płaskich kolektorów słonecznych w Polsce. 
Jednocześnie produkty firmy HEWALEX zyskały nabywców 
w wielu krajach Europy. Wysokie standardy współpracy 
i  profesjonalizm w kontaktach z partnerami pozwalają na 
nieustanne poszerzanie grona Klientów w kraju i za granicą.        
Kolektory słoneczne eksploatowane są w trudnych warunkach 
pracy. Oferowany standardowo 10-letni okres gwarancji 
na kolektory słoneczne, bez rygorystycznych wymogów 
eksploatacyjnych, daje użytkownikom bezpieczeństwo 
i pewność działania gwarantowane opieką producenta.

Firma HEWALEX produkuje kolektory 
słoneczne już od ponad 20 lat. W tym 
czasie zdobyła bogate doświadczenie 
w projektowaniu i wdrażaniu 
słonecznych instalacji grzewczych. 
Obecnie firma zatrudnia ponad 
stu wysoko wykwalifikowanych 
pracowników. 
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