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Onderneming

Verwarmingssystemen
Industriële systemen
Koelsystemen

Energie
Al wat leeft, heeft energie nodig. Behaaglijke warmte, aangename koeling,
krachtige stoom en zelf opgewekte elektriciteit vormen de basis voor welbehagen, welzijn en een sterke industrie. De grondslag voor de installatie van ieder
Viessmann-product.
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Voorwoord

Prof. Dr. Martin Viessmann is al de derde generatie
die aan het hoofd staat van Viessmann.
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Als familiebedrijf hecht Viessmann

Zo vormen onze systemen de basis

veel waarde aan verantwoord en

voor welbehagen, welzijn en een

duurzaam handelen. Het aspect

sterke industrie.

duurzaamheid zit dan ook sterk in de
bedrijfsprincipes verankerd. In alle

Op basis van wat we tot op heden

processen streven we ernaar om

hebben bereikt, hebben we onszelf

economie, ecologie en sociale maat-

ambitieuze doelstellingen opgelegd.

schappelijke verantwoordelijkheid

Ook in de toekomst zal Viessmann

harmonieus op elkaar af te stemmen.

tot de trendsetters behoren, technische mijlpalen realiseren en daarbij

Viessmann is een van de internatio-

steeds weer grenzen overschrijden.

naal toonaangevende fabrikanten van
intelligente, praktische en efficiënte
systemen voor warmte, klimaat/
verluchting, koeling en decentrale
stroomopwekking.

Prof. Dr. Martin Viessmann

Een kort portret
Viessmann Groep

Viessmann in Allendorf (Eder)

Over Viessmann
 Opgericht in 1917
 Aantal medewerkers: 11.500
 Omzet van de groep: 2,2 miljard
euro
 Buitenlands aandeel: 56 procent
 22 productievestigingen in 11
landen
 Verkoopvestigingen en vertegenwoordigingen in 74 landen
 120 verkoopkantoren wereldwijd
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Het aanbod voor alle energiedragers
en vermogensbereiken
 Olie- of gasketels tot 120 MW
warmte resp. 120 t/h stoom
 Warmtekrachtkoppelingsmodules
tot 50 MWel
 Warmtepompen tot 2 MW
 Biomassaketels/houtstookinstallaties tot 50 MW warmte en 50 t/h
stoom
 Biogasinstallaties van 50 kWel tot
20 MWgas
 Biogasinstallaties tot 3000 m3/h
 Zonnewarmte
 Fotovoltaïsche systemen
 Toebehoren
 Koelsystemen

Merkwaarden

Reeds in 1966 formuleerden wij in

Afzonderlijk beschrijven ze enerzijds

de vorm van onze ondernemings-

de geest, de sfeer en de omgangs-

principes waarden die, mits enige

vormen die onze cultuur uitmaken, en

voorzichtige aanpassing, ook vandaag

anderzijds de specifieke resultaatsver-

nog bepalend zijn voor onze identiteit.

bintenis die daaruit voortvloeit.

In hun totaliteit schetsen ze het kenmerkende profiel van onze merkpersoonlijkheid.

Innovatie

Topkwaliteit

We zijn technologische voortrekkers

We bieden topkwaliteit en streven

en trendsetters in onze sector.

naar perfectie in alle geledingen van
de onderneming.

Efficiëntie

Duurzaamheid

We werken met gestroomlijnde

We nemen onze verantwoordelijk-

structuren en processen en beogen

heid op economisch, ecologisch en

een zo hoog mogelijke efficiëntie.

sociaal vlak.
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Voorstelling van de
bedrijfsprincipes in de
Viessmann Academie

Compleet aanbod
We bieden individuele systeem
oplossingen voor alle energiedragers
en alle toepassingsgebieden.

Betrouwbaarheid
We zijn een onafhankelijk familie
bedrijf en een betrouwbare handels
partner.

Het volledige gamma
van de Viessmann Groep

Oplossingen op maat dankzij

Verwarmingssystemen

efficiënte systemen

Viessmann biedt individuele oplos-

Het volledige gamma van Viessmann

singen met efficiënte verwarmings-

biedt de juiste producten en

systemen voor alle energiedragers en

systemen voor iedere behoefte:

toepassingen binnen het vermogens-

zowel wandgemonteerde als

bereik van 1,0 tot 2000 kW.

staande oplossingen voor gebruik
in woningen, bedrijven, industrieën

 Gas- en oliecondensatieketels

en gemeenten. Viessmann is steeds

 Hybride toestellen

de juiste partner voor de levering

 Warmtekrachtkoppelingssyste-

van warmte, stoom, elektriciteit
en koeling bij zowel renovatie- als
nieuwbouwprojecten.

men, brandstofcel-verwarmingstoestellen
 Warmtepompen en ijsreservoirs
 Verwarmingssystemen op hout

Dankzij een ruime expertise weet
de Viessmann Groep steeds het
perfecte systeem aan te bieden. Wat
aangevuld wordt met een uitgebreide
waaier aan bijbehorende diensten.

 Thermische zonnesystemen en
fotovoltaïsche systemen
 Warmwaterboiler, systeemtechniek en toebehoren
 Ondersteuning op maat van de
handelspartners via een persoonlijke service en digitaal gelinkte
diensten
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Industriële systemen

Koelsystemen

Voor bedrijven en industrieën biedt

Viessmann is een van de toonaan-

Viessmann efficiënte energiesyste-

gevende Europese fabrikanten van

men aan, bestemd voor de productie

vernieuwende koelsystemen voor

van warmte tot 120 MW,

handelszaken en bedrijven.

koude tot 2 MW, stoom tot 120 t/h
en elektriciteit tot 50 MWel.

 Koelmeubelen
 Koel- en diepvriescellen

 Stoomketelinstallaties

 Koelaggregaten

 Heetwaterketelinstallaties

 Reksystemen en toebehoren

 Restwarmteketels

 Zorg voor en montage van instal-

 Biomassa-installaties

laties, inbedrijfstelling, onder-

 Biogasinstallaties: natte en droge

houd, monitoring van de werking

fermentatie
 Productie van biogas en injectie in
het aardgasnet
 Power-to-Gas-installaties met
biologische methanisering
 Zorg voor en montage van installaties, inbedrijfstelling, onderhoud, monitoring van de werking

Topkwaliteit

Efficiënte productieprocessen garanderen een
hoge kwaliteit.
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Ontwikkeling en productie zijn bij

Dit alles leidt tot innovatieve produc-

Viessmann een kwestie van team-

ten die de klanten door hun topkwa-

werk. Iedereen is verantwoordelijk

liteit, energie-efficiëntie en lange

voor het eindresultaat van zijn eigen

levensduur weten te overtuigen.

activiteiten. Op die manier draagt

Als trendsetter in de sector realise-

men bij tot efficiëntere productiepro-

ren we telkens weer nieuwe techno-

cessen en een continue verbetering.

logische mijlpalen.

Wat de medewerkers dan weer
motiveert en een hoge kwaliteit
garandeert.

Inox-Radial-warmtewisselaar in de productie.

De MatriX-brander zet de standaard voor een
efficiënte en schone verbranding van gas.

Innovatie

Vernieuwingen op het vlak van de warmtewisselaars: van het biferrale verwarmingsoppervlak tot de
Inox-Radial-warmtewisselaar.
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Bijzonder energie-efficiënte systemen voor de productie van warmte,
stoom, elektriciteit en koeling
ontwikkelen: dat is de kern van
onze onderzoeksactiviteiten. Daarbij
concentreren we ons steeds op de
uitdagingen van de toekomst alsook
op de behoeften van onze klanten,
en zetten we de standaard voor de
beste technologie.
Viessmann voelt zich traditioneel
verplicht om het milieu zo optimaal

In de ontwikkelingsafdeling wordt de basis gelegd

mogelijk te beschermen door gebruik

voor onze topkwaliteit.

te maken van uitermate efficiënte
technieken: met rendementswaarden tot wel 98 procent slagen onze
verwarmingssystemen erin om de
grenzen van het technisch haalbare
te bereiken. Die hoge eisen met
betrekking tot de energie-efficiëntie van onze systemen leggen we
onszelf ook op wanneer het gaat om
elektriciteitsbevoorrading, koeltechniek en moderne stoominstallaties.
Continu streven naar verbetering: dat
is ons motto.

Duurzaamheid

Energiecentrale in de
vestiging in Allendorf
(Eder).

2009, 2011, 2013:

2010:

2012:

Duitse duurzaamheids-

Energy Efficiency

Energy Globe World

prijs voor de meest

Award

Award

duurzame productie
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Verantwoordelijkheid nemen
betekent voor Viessmann duurzaam
ondernemen.
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Met ons in 2005 gestart strategisch
duurzaamheidsproject Efficiëntie
Plus bewijzen wij in de vestiging
in Allendorf (Eder) dat de door de
Duitse regering besliste energie- en
klimaatdoelstellingen voor 2050 nu
al gehaald kunnen worden met de
techniek die vandaag op de markt
beschikbaar is. Door hernieuwbare
energiebronnen te gebruiken en
energie, materiaal en arbeid efficiënter te maken, zorgen we niet in het
minst voor een sterkere concurrentiepositie en garanderen we zo het
voortbestaan van onze vestiging.
Wereldwijd profiteren klanten van
onze kennis. Bedrijven en industrieën kunnen zich daarenboven voor
advies over energiebeheer richten
tot Etanomics, om zo hun installaties
nog energie-efficiënter te maken en
hun verbruikskosten blijvend te doen
dalen.
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Strategisch duurzaamheidsproject
“Efficiëntie Plus”

Betrouwbaarheid

De in onze opleidingsruimten geïnstalleerde
warmtewisselaars worden voor praktijkgerichte
opleidingen gebruikt.
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Onze partnerschappen zijn voor
Viessmann even belangrijk als onze
producten. Daarom bieden wij onze
klanten naast producten en systemen
ook een compleet dienstenaanbod.
Dit gaat van logistieke diensten
over onderhoud en service
tot marketingondersteuning.
Door veranderende omstandigheden
op politiek vlak en in de maatschappij,
steeds hogere eisen alsook technische vernieuwingen is de behoefte
aan bijscholing duidelijk toegenomen.
Tegenwoordig nemen wereldwijd
jaarlijks 90.000 vakspecialist deel
aan de internationaal gewaardeerde
symposia en bijscholingssessies van
de Viessmann Academie.

In het Infocentrum leidt Viessmann medewerkers
en handelspartners van overal ter wereld op.

Medewerkers en verantwoordelijkheid
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Het merk Viessmann staat voor

Teams bestaande uit zowel ervaren

kwaliteit, competentie en innovatie.

als jonge medewerkers werken

Achter dit merk staan mensen, die

samen aan de technologische uit-

door hun engagement ervoor zorgen

dagingen van morgen, met als doel

dat wij die reputatie iedere dag

energie-efficiënte oplossingen op de

opnieuw waarmaken.

markt te brengen.

Betrouwbaarheid betekent voor
onze medewerkers dat ze de gedane
beloften consequent naleven en dat
ze zich inzetten voor solide partnerschappen. Daarbij moeten ze steeds
objectief en doelmatig handelen.
Met als doel gezamenlijk succes.
Eigen verantwoordelijkheid wordt
bevorderd en gevorderd.
Dankzij die bedrijfscultuur wordt
Viessmann als een gewaardeerde
werkgever beschouwd. Door aan de
grote toekomstthema's energieefficiëntie en duurzaamheid mee te
werken, wordt elkeen aangespoord
en verplicht om initiatief te nemen.

Teamwerk en kennisoverdracht als basis.

Ontwerp

Productontwerp

Meer dan 40 belangrijke design awards
voor Viessmann-producten
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Het Viessmann-logo met de typische

Dankzij die huisstijl is ons handels-

dubbele S zorgt voor een hoge her-

merk duidelijk herkenbaar, wordt het

kenningswaarde.

duurzaam gedefinieerd en ondersteunt het ook ons positief imago.

Met een duidelijke, gereduceerde
en functiegerichte vormgeving

De duidelijke vormgeving van de

onderstreept Viessmann niet alleen

producten, de architectuur of zelfs de

de toppositie die onze producten

beursstanden maakt de mentaliteit

innemen, maar ook de innovatieve

van het familiebedrijf Viessmann

kracht en de productiecapaciteit van

kenbaar.

ons bedrijf.

Duidelijke lijnen bij de inrichting van de verkoop-

Eén en dezelfde stijl vanuit ieder gezichtspunt:

vestigingen

Viessmann-beursstands

Communicatie

Sportsponsoring
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De duidelijke en typerende zakelijk-

duidelijke vormgeving, alsook een-

heid van onze presentatie wordt door-

voudig begrijpbare en transparante

getrokken naar alle aspecten van de

informatie.

communicatie. Dat geldt ook voor
alle vermeldingen van het merk bij

Al meer dan 20 jaar maakt de

de analoge en digitale media. Onze

sportsponsoring een groot deel uit

brochures, advertenties, website en

van onze marketingcommunicatie.

sociale media dragen de Corporate

Hiermee hebben wij de bekendheid

Identity van Viessmann uit. Bij elk

van het merk sterk kunnen verhogen

van die presentaties hechten wij veel

en een positief imago kunnen creë-

waarde aan een

ren, waarvan ook onze handelspartners profiteren.

Brochures met veel interessante informatie

Advertenties in 'Special Interest'-bladen

Veel thema's op één adres: www.viessmann.be

Ook alom aanwezig op sociale netwerksites

Kunst en cultuur

De Zero-kunstenaars Mack, Piene en Uecker,
alsook Geiger en Stankowski hebben samen de
tentoonstelling “Editie Eurola” op poten gezet.

Warmte en creatief ontwerpen zijn bij
Viessmann nauw met elkaar
verbonden. Wanneer ingenieurs zich
daarmee bezighouden, ontstaan
topproducten uit de verwarmingstechniek. Wanneer schilders,
beeldhouwers en objectkunstenaars
deze relatie gaan interpreteren, wordt
techniek omgevormd tot kunst.
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De in Allendorf georganiseerde
tentoonstellingen “Kunst en verwarming” en “Editie Eurola” worden
aangevuld met autonome kunstwerken, die zowel in de bedrijfsruimten
als in de omgeving rond de onderneming worden opgesteld.
Naast ons engagement voor de kunst
vormt ook de steun voor culturele
evenementen een vast onderdeel van
onze bedrijfscultuur.

De tentoonstelling “Kunst en verwarming” telt
werken van elf internationaal gereputeerde
kunstenaars.
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