Podjetje

Energija
Vsaka oblika življenja potrebuje energijo. Prijetna toplota, osvežujoč hlad,
močna para in električna energija, ki jo proizvedemo sami, tvorijo osnovo
za dobro počutje in blagostanje ter stabilno industrijo.
Podlago za vse to dajejo proizvodi podjetja Viessmann.

2/3

Predgovor

Prof. dr. Martin Viessmann vodi podjetje Viessmann
kot tretji v generaciji družine Viessmann.
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Za družinsko podjetje Viessmann

S tem tvorijo naši sistemi osnovo

je posebej pomembno odgovorno

za dobro počutje in blagostanje ter

in dolgoročno zastavljeno ravnanje.

stabilno, močno industrijo.

Zato je trajnost močno zasidrana
v naših načelih podjetja.

Na podlagi naših dosedanjih dosež-

Pri vseh procesih posvečamo

kov smo si postavili ambiciozne cilje.

pozornost temu, da so ekonomija,

Tudi v prihodnosti bo Viessmann

ekologija, socialna in družbena

dajal pobude za napredek, postavljal

odgovornost v harmoničnem

tehnične mejnike in pri tem vedno

ravnovesju.

znova presegal meje.

Viessmann je eden od internacionalno
vodilnih proizvajalcev inteligentnih,
udobnih in učinkovitih sistemov za
proizvajanje toplote in hladu, klimatizacijo/prezračevanje in decentralno
oskrbo z električno energijo.

Prof. dr. Martin Viessmann

Kratek portret
Viessmann Group

Proizvodni obrati Viessmann
v kraju Allendorf (Eder)

Podatki o podjetju:
 Leto ustanovitve: 1917
11 600
 Število zaposlenih: 11500
 Promet skupine: 2,2 miliard €
 Delež prometa v izvozu: 56 %
 22 proizvodnih družb v 11 državah
 74 držav s prodajnimi družbami
in zastopstvi
 120 prodajnih podružnic po
vsem svetu
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Ponudba za vse energente
in vsa območja moči
 Kotli za olje ali plin do 120 MW
toplote oz. 120 t/h pare
 Soproizvodnja toplote in električne
energije do 50 MWel
 Toplotne črpalke do 2 MW
 Zgorevalna tehnika za lesno
biomaso do 50 MW
 Naprave za proizvodnjo bio plina
od 50 kWel do 20 MWplin
 Naprave za pripravo bio plina
do 3000 m3/h
 Termični solarni sistemi
 Fotonapetostne naprave
 Pribor
 Hladilni sistemi

Vrednote znamke

Že leta 1966 smo oblikovali načela

Posamezna opisujejo na eni strani

podjetja, ki so, skrbno prilagojena,

miselnost, vzdušje in medsebojne

še danes normativi našega samorazu-

odnose, ki tvorijo našo kulturo in na

mevanja.

drugi strani specifične storilnostne

Vsa skupaj izrisujejo karakteristični

zahteve, ki iz tega izhajajo.

profil osebnosti naše znamke.

Inovativnost

Vrhunska kakovost

V tehnologiji dajemo pobude in

Nudimo vrhunsko kakovost in težimo k

določamo smer v naši stroki.

popolnosti na vseh področjih podjetja.

Učinkovitost

Trajnost

Delamo v vitkih strukturah in procesih

Izrekamo se za našo ekonomsko,

ter težimo k najvišji možni učinkovitosti.

ekološko in socialno odgovornost.
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Prezentacija načel
podjetja v Viessmann
Akademiji

Kompleten program
Nudimo individualne sistemske
rešitve za vse energente in vsako
področje uporabe.

Zanesljivost
Smo neodvisno družinsko podjetje in
zanesljiv poslovni partner.

Kompleten program
Viessmann Group

Oljni kotli do 120 MW
toplote oz. do
120 t/h pare

Plinski kotli
do 116 MW toplote
oz. do 120 t/h pare

Termični solarni sistemi
in fotonapetostne
naprave

Stanovanjske
zgradbe

Gospodarstvo

Industrija

Stanovanjske
soseske

Individualne rešitve z učinkovitimi sistemi

Kompletna ponudba podjetja Viess-

Vse iz ene roke

mann nudi za vse energente in

V Viessmannovem kompletnem

vsa področja uporabe individualne

programu je možno najti primerne pro-

rešitve z učinkovitimi sistemi.

izvode in sisteme za vsako potrebo:

Kot eden od internacionalno vodilnih

stenske ali talne rešitve za stanovanj-

proizvajalcev nudi Viessmann inteli-

ske zgradbe, gospodarstvo in javne

gentne, udobne in učinkovite siste-

ustanove ter industrijo. Viessmann

me za proizvajanje toplote, hladu

je vedno pravi partner pri proizvodnji

in decentralno oskrbo z električno

toplote, pare, električne energije in

energijo.

hladu, pri novogradnji ali pri posodab-

Proizvode in sisteme podjetja Viess-

ljanju obstoječih objektov.

mann izkazujejo najvišja učinkovitost
in zanesljivost.

V širokem razponu proizvodov skupine
Viessmann se vedno najde pot do

Kompleten program nudi vrhunsko

najboljšega sistema.

tehnologijo in postavlja merila.

Obsežna servisna ponudba zaokrožuje

Z usmerjenostjo na učinkovito

obseg storitev.

ravnanje z energijo znižujemo stroške
in varujemo vire energije, podnebje
in okolje.
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Zgorevalna tehnika za lesno
biomaso, soproizvodnja
toplote in električne energije
ter proizvodnja bio plina
do 50 MW

Toplotne črpalke
zemlja/voda, voda/voda
in zrak/voda do 2 MW

Pribor

Hladilna tehnika

Kompleten program podjetja Viessmann nudi
individualne sistemske rešitve za proizvajanje
toplote, hladu, pare in električne energije

Ponudba za vse energente

Vzdrževanje in servis

in vsa področja uporabe

Tako pri izročitvi v obratovanje, kot

 Oljni ali plinski kotli do 120 MW

pri vzdrževanju ali servisu - poslovni

toplote oz. 120 t/h pare
 Soproizvodnja toplote in elektične
energije do 50 MWel

partnerji podjetja Viessmann Group
lahko vedno računajo na strokovno
podporo. Ob tem dajejo spletna

 Toplotne črpalke do 2 MW

orodja dragoceno pomoč in v primeru

 Zgorevalna tehnika za lesno

potrebe so nadomestni deli naslednje

biomaso do 50 MW

jutro na gradbišču.

 Naprave za proizvodnjo bio plina
od 50 kWel do 20 MWplin
 Naprave za pripravo bio plina
do 3000 m3/h

Šolanje
Viessmann Akademija posreduje
obsežno znanje na komercialnih se-

 Termični solarni sistemi

minarjih in tehničnih šolanjih. Stalno

 Fotonapetostne naprave

dopolnilno izobraževanje poslovnih

 Pribor

partnerjev zagotavlja skupen uspeh.

 Hladilni sistemi

Vrhunska kakovost

Učinkoviti proizvodni procesi zagotavljajo visoko
kakovost.
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Razvoj in proizvodnja sta v podjetju

Rezultat tega so inovativni proizvodi

Viessmann timsko delo. Vsak je od-

za naše stranke, ki prepričajo z

govoren za skupen rezultat svojega

vrhunsko kakovostjo, energijsko

dela, sooblikuje proizvodni proces in

učinkovitostjo in dolgo življenjsko

se trudi za stalne izboljšave.

dobo. Kot usmerjevalec stroke vedno

To motivira zaposlene in zagotavlja

znova postavljamo nova tehnološka

visoko kakovost.

merila.

Proizvodnja prenosnika toplote Inox-Radial

Sevalni gorilnik MatriX postavlja merila za učinkovito
zgorevanje plina z nizkimi emisijami škodljivih snovi.

Inovacije

Inovacija na področju prenosnikov toplote:
od biferalne kombinirane ogrevalne površine
do prenosnika toplote Inox-Radial
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V žarišču našega raziskovanja je
razvoj posebno energijsko učinkovitih
sistemov za proizvajanje toplote,
pare, električne energije in hladu.
Vedno se orientiramo po izzivih
prihodnosti in potrebah naših strank
ter postavljamo merila za najboljšo
tehnologijo.
Viessmann je tradicionalno zavezan
osnovni zahtevi za uporabo najbolj
učinkovite tehnike s ciljem največje
možne zaščite okolja: z izkoristki do
98 % dosegajo naši ogrevalni sistemi
meje tehnično možnega. Ta visoka
merila energijske učinkovitosti naših
sistemov prenašamo tudi v proizvodnjo električne energije, hladilno
tehniko in sodobne parne naprave.
Naš cilj so stalne izboljšave.

Razvoj tvori osnovo za vrhunsko kakovost.

Trajnost

Energetska centrala na
sedežu podjetja v
Allendorfu (Eder)

2009, 2011, 2013:

2010:

2012:

Nemška nagrada za

Energy Efficiency

Energy Globe World

trajnost za najbolj

Award

Award

trajnostno proizvodnjo
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Prevzemati odgovornost pomeni za
podjetje Viessmann izrekanje za
trajnostno ravnanje.
To pomeni, da je potrebno ekonomijo, ekologijo in socialno odgovornost
uskladiti tako, da so zadovoljene
sedanje potrebe, ne da bi s tem
poslabšali možnosti in življensko
osnovo naslednjih generacij.
Učinkovitost Plus
Z našim trajnostnim projektom
„Učinkovitost Plus“, ki smo ga pričeli
leta 2005, na sedežu podjetja v
mestu Allendorf (Eder) dokazujemo,
da je možno cilje Nemške zvezne
vlade glede energije in podnebne
politike doseči že danes, s tehniko, ki
je na voljo na tržišču.
Z uporabo obnovljivih virov energije in
povečevanjem energijske, materialne
in delovne učinkovitosti nenazadnje
krepimo našo konkurenčnost in
tako zagotavljamo obstoj podjetja in
delovnih mest.
Naše stranke po celem svetu pridobivajo z našim znanjem. Obrt in industrija lahko razen tega, z namenom
izboljšanja energijske učinkovitosti
svojih naprav ter trajnega znižanja
uporabniških stroškov, koristijo tudi
naše svetovanje glede energijskega
mendžmenta Etanomics.

Strateški trajnostni projekt
„Učinkovitost Plus“

Zanesljivost

Proizvajalci toplote, ki so instalirani v učilnicah se
uporabljajo za praktično usposabljanje.
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Partnerski odnos je za podjetje
Viessman enako pomemben kot
proizvodi. Tako je ob proizvodih in
sistemih za naše stranke na voljo
kompletna ponudba storitev, ki sega
od logistike preko vzdrževanja in
servisa do podpore pri prodaji.
Spremenjeni politični in družbeni
pogoji, vedno višje zahteve ter
tehnične inovacije so močno povečale
potrebo po dodatnem izobraževanju.
Danes se po vsem svetu letno udeležuje več kot 90 000 strokovnjakov
internacionalnih forumov in dogodkov
dopolnilnega izobraževanja, ki jih nudi
Viessmann Akademija.

V informacijskem centru izobražuje Viessmann
zaposlene in poslovne partnerje iz vsega sveta.

Zaposleni in odgovornost
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Znamka Viessmann pomeni

Skupine, sestavljene iz izkušenih

kakovost, znanje in inovativnost.

in mladih sodelavcev delajo skupaj

Za znamko stojijo ljudje, ki s svojo

pri tehnoloških izzivih prihodnosti

zagnanostjo skrbijo za to, da vsak dan

in prinašajo na tržišče energijsko

znova potrjujemo naš ugled.

učinkovite rešitve.

Zanesljivost pomeni za vsakega
sodelavca, da mora dosledno izpolniti
obljube in biti sposoben vzdrževati
trajna partnerstva ter pri tem biti
stalno objektiven in strokoven.
Cilj je skupen uspeh. Lastna odgovornost se vzpodbuja in zahteva.
Zaradi te kulture je Viessmann postal
spoštovan delodajalec. Sodelovanje
pri velikih temah bodočnosti „Energijska učinkovitost“ in „Trajnost“ zahteva in vzpodbuja iniciativo vsakega
posameznika.

Skupinsko delo in prenos znanja kot osnova

Dizajn

Dizajn proizvodov

Več kot 40 pomembnih nagrad za dizajn
za Viessmann proizvode
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Besedna znamka „Viessmann“ s

Pojavna oblika trajno definira

karakterističnim dvojnim S skrbi za

znamko, je nezamenljiva in podpira

visoko prepoznavnost.

njen pozitivni imidž.

Z jasno, reducirano in funkcijsko

Jasen dizajn proizvodov, arhitekture

usmerjeno obliko poudarja

in tudi sejemski prostori izražajo

Viessmann ne samo vrhunsko

opredeljenost družinskega podjetja

zmogljivost svojih proizvodov,

Viessmann.

temveč tudi inovativnost in
storilnostno zmogljivost podjetja.

Jasne linije pri oblikovanju prodajnih podružnic

Iz vsake perspektive enak rokopis:
Viessmann sejemski prostori

Komunikacija

Sponzoriranje športa
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Jasna in reprezentativna stvarnost

preprosto razumevanje in transparen-

naše pojavne podobe je rdeča nit

tne informacije.

vseh področij komunikacije. To velja
za vse nastope v analognih in digi-

Že več kot 20 let je sponzoriranje

talnih medijih.

športa centralni del naše marketinške

Naše brošure, oglasi, internet in

komunikacije.

socialni mediji širijo celostno podobo

S tem smo bistveno povečali prepo-

- Corporate Identity - podjetja

znavnost znamke in ji dali pozitivni

Viessmann. Na vsakem področju je

imidž, ki koristi tudi našim poslovnim

za nas pomembno jasno oblikovanje,

partnerjem

Brošure z mnogimi koristnimi informacijami

Oglasi v strokovnih revijah

Mnogo tem pod istim naslovom:

Prisotni smo tudi v družabnih omrežjih

www.viessmann.de (.si)

Umetnost in kultura

Umetniki skupine Zero: Mack, Piene, Uecker
ter Geiger in Stankowski so oblikovali
„Edition Eurola“.

Toplota in kreativno ustvarjanje sta pri
podjetju Viessmann ozko povezana.
V rokah inženirjev nastajajo iz tega
vrhunski proizvodi ogrevalne tehnike.
Če pa ta odnos interpretirajo slikarji,
kiparji in objektni umetniki, postane
tehnika umetnost.
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Razstavi „Umetnost in ogrevanje“ ter
„Edition Eurola“, ki so postavljene v
Allendorfu , dopolnjujejo avtonomne
umetnine v prostorih in na zunanjem
območju sedeža podjetja.
Ob angažmaju za umetnost je stalni
sestavni del naše kulture podjetja
sponzoriranje kulturnih prireditev.

Dela enajstih internacionalno priznanih umetnic
in umetnikov prikazuje razstava „Umetnost
in ogrevanje“.

Viessmann d.o.o
C. XIV divizije 116a, Maribor
Telefon +386 2 480 55 50
Telefaks +386 2 480 55 60
www.viessmann.com

9442 338 SI 09/2015
Vsebina podlega avtorski zaščiti.
Kopiranje in drugačna uporaba je dovoljena le s predhodno odobritvijo.
Pridržujemo si pravico do sprememb.

