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Dokładnie 100 lat temu w 1917 roku Johann Viessmann  
założył rodzinną firmę, która początkowo była zakła-
dem ślusarskim, świadczącym usługi m.in. naprawia-
nia różnego rodzaju maszyn i… był w tym napraw-
dę świetny. Jego zmysł „techniczny” zaowocował 
opracowaniem pierwszego urządzenia grzewczego 
– pieca dedykowanego do ogrzewania szklarni. Był 
rok 1928. W latach 30. XIX wieku zaczęto wprowa-
dzać systemy centralnego ogrzewania. Viessmann 
był wtedy w stanie dostosować swoje piece dla róż-

nych branż. Do restauracji zaprojektował bardzo 
ciekawy system, ogrzewany ciepłą wodą, a rurowa 
instalacja grzewcza biegła wzdłuż ścian pod ław-
kami, na których siedzieli ludzie, a nie pod oknami. 
Dla fabryki obuwia zbudował kombinowane piece 
koksownicze. Do budynków użyteczności publicz-
nej, fabryk i budynków mieszkalnych firma dostar-
czała niskociśnieniowe kotły parowe. Johann Vies-
smann otrzymywał patenty na wynalazki i pracował 
z podwykonawcami na bazie umowy licencyjnej.  

Jednak w 1937 roku przeniósł swoją działalność do 
Allendorf na rzece Eder, gdzie założył nową fabry-
kę, zatrudniając już 30 pracowników. I tak zaczę-

ła się prawdziwa przygoda instalacyjna koncernu  
Viessmann. Dziś praktycznie nie ma branżysty, któ-
ry nie znałby marki Viessmann.

Czy wiesz, że Viessmann…

W 1991 r. firma Viessmann oficjalnie rozpoczęła 
działalność sprzedażową, szkoleniową i serwisową 
w Polsce. Najpierw we Wrocławiu, a następnie Po-
znaniu, Katowicach, Warszawie, a od 2008 r. rów-
nież w Gdańsku działają Centra Nowoczesnej Tech-
niki Grzewczej Viessmann. W 2000 roku powstał 
Zakład Produkcyjny Viessmann Technika Grzew-

cza Sp. z o.o. w Legnicy. Obecnie zakład posiada 
zróżnicowane technologicznie linie produkcyjne 
wytwarzające zarówno podzespoły do urządzeń 
grzewczych marki Viessmann, takie jak: okablo-
wanie, wiązki kablowe, orurowanie miedziane, jak  
i gotowe produkty. Ponad 400 pracowników znajduje 
zatrudnienie w dwóch zakładach na czterech liniach 

produkcyjnych oraz w działach pozaprodukcyjnych.
Viessmann w Polsce, rozpoznawalny jest jednak przede 
wszystkim jako marka produktów techniki grzewczej, 
na najwyższym poziomie technologicznym, zapewnia-
jących energooszczędność, z najnowszymi aplikacja-
mi sterowania i kontroli. Za świetną ofertą produktową 
stoją ludzie. Zespół odpowiedzialny za pozycję firmy 

liczy około 200 osób, a efekt jego pracy to znakomita 
rozpoznawalność marki na rynku techniki grzewczej. 

Viessmann w Polsce od 2003 roku oferuje komplekso-
wą formę kształcenia w Szkole Nowoczesnych Tech-
nik Grzewczych Akademii Viessmann. Absolwentom 
szkół średnich i zawodowych pozwala zostać specjali-
stą branży odnawialnych źródeł energii (OZE). Aktyw-

nym fachowcom umożliwia 
podniesienie kwalifikacji  
i uzyskanie państwowych 

dokumentów potwierdzających ukończenie nauki 
wraz z uzyskaniem tytułu zawodowego. Przy czym, 
szkoła Nowoczesnych Technik Grzewczych Akademii 
Viessmann jest jedyną tego typu szkołą w branży, pro-
wadzoną przez producenta – przez firmę Viessmann. 
Jest to zarazem jedyna szkoła firmy Viessmann na 
świecie o uprawnieniach szkoły publicznej. 
→ AKADEMIA VIESSMANN

…skończy 100 lat w przyszłym roku? 

…w Polsce działa 25 lat 

…od 13 lat kształci fachowców w Akademii  

http://www.instalreporter.pl
http://www.viessmann.edu.pl/
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Z początkiem 2012 roku Viessmann ruszył ze specjal-
ną platformą, skupiającą środowisko specjalistów 
– instalatorów branży grzewczej. Zawarł tam boga-
te źródło najnowszych informacji, doradztwo, szko-
lenia, a także liczne programy promocyjne z atrak-
cyjnymi nagrodami. Konsekwencją tego kroku było 
stworzenie kompleksowego Programu Instalator 
dedykowanego firmom wykonawczym działającym  
w branży grzewczej, opartego na zasadach partner-

stwa w biznesie 
i wspierającego 
firmy na różnych 
polach ich aktyw-
ności w postaci 
premii, nagród czy pakietów za uruchomienia lub 
rejestrację określonych urządzeń. Dziś Program In-
stalator cieszy się dużym uznaniem specjalistów,  
o czym świadczy stale rosnąca liczba jego uczestników.  

Po prostu warto zarabiać z firma Viessmann!
→ PROGRAM INSTALATOR

Serwis firmy Viessmann to kompleksowa obsłu-
ga każdego urządzenia. Innowacyjne, nowoczesne  
i unikatowe w branży rozwiązania sprawiają, że 
eksploatacja urządzeń firmy Viessmann jest prosta  
i efektywna, ale w razie potrzeby istnieje możliwość 
skorzystania z praktycznie natychmiastowej po-
mocy serwisowej. Infolinia TD24 to profesjonalnie 
przygotowani konsultanci oraz doradcy technicz-

ni pozostający do dyspozycji przez 24 godziny, 7 dni  
w tygodniu. Bogata lista Autoryzowanych Partne-
rów Serwisowych firmy Viessmann umożliwia zna-
lezienie serwisu w najbliższej okolicy. Serwis Online 
z kolei zawiera najbardziej potrzebne informacje nt. 
urządzeń, warunków gwarancji, czynności serwiso-
wych, możliwej usterki, zgłoszenia serwisowego itp.
→ VIESSMANN SERWIS

W Polsce Viessmann oferuje swoim klientom możli-
wość poznania i zakupu swoich produktów w 1000 
punktów – Firmach Partnerskich. Tak szeroka sieć 
sprzedaży, z profesjonalną obsługą i świetną znajo-
mością urządzeń grzewczych Viessmann zapewnia 
klientom najwyższy standard obsługi. 

Premiowana rejestracja urządzeń w Programie będzie trwać od stycznia 

do grudnia bieżącego roku.

Rejestracja Państwa instalacji odbywać się będzie na bieżąco 

po przekazaniu nam takiej informacji za pośrednictwem strony 

www.viessmannserwis.pl lub specjalnie uruchomionej na te potrzeby 

infolinii Programu Instalator.

Karty będą zasilane po zakończeniu każdego miesiąca.

Zeskanuj kod swoim 

telefonem lub tabletem 

i zarejestruj się już dziś!

Program InstalatorProgram Instalator Program InstalatorProgram Instalator
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Program Instalator

…5 lat działa z Programem Instalator 

…zapewnia wsparcie serwisowe przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu 

…postawił na 1000 Firm Partnerskich

Ten, kto nie traktuje cyfryzacji na poważnie,  
ryzykuje swoje dalsze funkcjonowanie”

– Martin Viessmann
Aktualnie Viessmann skupia się na cyfryzacji: ko-
rzystając z funduszu kapitału wysokiego ryzyka  

z Monachium, firma nabyła udziały w start-upach  
i założyła wspólnie z BMW Joint Venture Digital Ener-
gy Solutions, wspierającą małe i średnie przedsię-
biorstwa w analizowaniu i redukowaniu własnego 
zużycia energii. W wywiadzie dla „Impulse“ Martin 

Viessmann i jego syn Maksymilian mówią o współ-
zawodnictwie o platformy, oprogramowania i dane, 
digitalizacji oraz o ich rodzinnej podróży do Doliny 
Krzemowej.
→ WYWIAD

….przyszłość wiąże z cyfryzacją i digitalizacją wytwarzania i kontroli zużycia energii

Pragniemy złożyć Państwu
najserdeczniejsze życzenia: zdrowych, spokojnych 
i radosnych Świąt Bożego Narodzenia! Niech ten 
szczególny czas upłynie pod znakiem domowego  
ciepła, bezpieczeństwa i kojącego odpoczynku.

Państwo również mogą podarować swoim Klientom 
spokojne i ciepłe święta, polecając urządzenia Viessamann 
z aplikacją ViCare. Aplikacja pozwala dopasować czas 
ogrzewania do potrzeb lokatorów i kontrolować je  
z dowolnego miejsca na świecie. Gwarantuje komfort, 
bezpieczeństwo i oszczędności energii, nawet podczas 
świątecznych i sylwestrowych wyjazdów.

Zespół Viessmann

http://www.instalreporter.pl
https://programinstalator.pl/szkolenia/
https://www.viessmann-serwis.pl/serwisonline
http://www.viessmann.pl/pl/prasa/aktualnosci/Przedsiebiorstwo-rodzinne-roku-2016.html
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