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VIESSMANN SP. Z O.O. 

Światowy zasięg sprzedaży, naj-
wyższe standardy technolo-
giczne, stały nacisk na inno-

wacje, a do tego działania na rzecz 
budowania świadomości ekologicz-
nej. W firmie Viessmann dzięki entu-
zjazmowi i wyobraźni kierownictwa, 
inżynierów i projektantów wizjoner-
skie koncepcje uzyskują konkretny 
kształt i wymierny efekt w postaci roz-
wiązań doskonale dostosowanych do 
potrzeb klienta. Viessmann jest nie-
kwestionowanym liderem sprzedaży 
gazowych kotłów kondensacyjnych. 
Najnowsza generacja tych urządzeń 
wyróżnia się nie tylko wysoką efek-
tywnością i niską emisją – co jest 
istotne z uwagi na  jakość powietrza, 

VIESSMANN.  
LIDER INNOWACJI  

BRANŻY GRZEWCZEJ

Viessmann, producent  
systemów grzewczych  
oraz chłodniczych na najwyższym 
poziomie technologicznym  
i ekologicznym od ponad 100 lat 
pracuje na swoją pozycję  
w energetyce. Topowe produkty 
Viessmann to pompy ciepła, 
kotły kondensacyjne oraz 
panele fotowoltaiczne o skrajnie 
niskiej emisji zanieczyszczeń. 
W tym roku bogatą ofertę marki 
uzupełnią jeszcze bardziej 
intuicyjne w obsłudze, efektywne 
i niezwykle kompaktowe kotły 
kondensacyjne Vitodens 100.

którym oddychamy. Dodatkowo wy-
posażono je w nowoczesne cyfrowe 
rozwiązania, które dla użytkowników 
oznaczają jeszcze łatwiejszą obsługę 
systemu grzewczego.  

Nowy bestseller od Viessmann 
Przygotowując się do obchodów 

30-lecia obecności marki w Polsce, 
firma wprowadza na rynek swój nowy 
bestsellerowy produkt. Vitodens 100-W 
i Vitodens 111-W ze zintegrowanym 
46-litrowym zasobnikiem c.w.u. ze 
stali szlachetnej. To najwyższa klasa 
kotłów kondensacyjnych o znamiono-
wanej mocy cieplnej od 19 do 32 kW, 
wszystkie z dużym zakresem modu-
lacji i mocą minimalną tylko 3,2 kW. 

Co w yróżnia nowe kot ł y od  
Viessmann? To uproszczona, do-
stępna dla każdego wersja bestsel-
lera marki – kotła kondensacyjnego  
Vitodens 200. Vitodens 100-W  
i Vitodens 111-W wyróżnia najlepszy 
stosunek ceny do jakości oraz intu-
icyjna prosta obsługa za pomocą 
panelu dotykowego,  smartfona lub 
tabletu oraz aplikacji ViCare. 

Dzięki nowoczesnym podzespołom 
nowe gazowe kotły kondensacyjne 
Vitodens są nadzwyczaj kompakto-
we, ciche i łatwe do wkomponowania 
w każde pomieszczenie. Kotły zostały 
wyposażone w palnik MatriX-Plus. To 
gwarancja najwyższej efektywności 
pracy oraz minimum emisji substan-
cji szkodliwych. Kolejną innowacją 
techniczną jest układ automatycznej 
regulacji spalania Lambda Pro Con-
trol. Dopasowuje się on samodzielnie 
do wszystkich rodzajów gazu, dbając  
w ten sposób o czyste i efektywne 
spalanie. Podobnie jak inne gazo-

we kotły kondensacyjne marki Vies-
smann, Vitodens 100-W i 111–W, 
zostały wyposażone w wymiennik 
ciepła Inox-Radial wykonany ze sta-
li szlachetnej. Technika ta zapewnia 
wysoką sprawność oraz bezpieczną  
i efektywną pracę kotła. Nowy produkt 
marki miał swoją premierę na począt-
ku kwietnia br. 

Razem dla innowacji 
Viessmann to nie tylko gwarancja 

najwyższych standardów oraz naj-
wyższej jakości produktów i usług. 
Firma od lat podejmuje w Polsce 
również szereg działań związanych  
z budowaniem świadomości ekolo-
gicznej – wśród nich powołanie do ży-
cia Fundacji „Świadomi Klimatu”, udział 
w szkoleniach, konferencjach oraz de-
batach związanych z OZE, niestandar-
dowe działania w przestrzeni miejskiej 
z wykorzystaniem m.in. StopSmogCar, 
czyli pojazdu wyposażonego w ekolo-
giczne urządzenia grzewcze. 

Vitodens 100-W 
i Vitodens 111-W 

to nasz nowy bestseller. 
Wielokrotnie nagradzane 
rozwiązanie, które 
zrewolucjonizowało branżę, 
teraz jest jeszcze bardziej 
kompaktowe, a jego  
obsługa bardzo prosta.  
Udało nam się utrzymać 
wysokie parametry urządzenia, 
jednocześnie podnosząc  
jego funkcjonalność.  
Mamy nadzieję,  
że w ten sposób nasze  
kotły będą miały udział  
w energooszczędnym 
budownictwie mieszkaniowym, 
tak ważnym, by ograniczyć 
niską emisję.

SEBASTIAN WALERYSIAK
Prezes 
Viessmann Sp. z o.o. 
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www.viessmann.pl


