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Kvalita made in Germany.

Podniková centrála Viega GmbH &Co. KG v Attendornu
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Kvalita made in Germany.

Nejmodernější výroba.
Existují věci, které mají trvalou hodnotu.
I po více než 110 letech. Inovace a podnikatelské vize jsou u firmy Viega
těmi faktory úspěchu, které uctíval již zakladatel firmy, a které jsou i dnes
živé více než kdy jindy. V současné době zaměstnává společnost Viega
více než 3.500 spolupracovníků na celém světě. Na devíti pracovištích se
pracuje na trvalém úspěchu podniku. Výrobky se vyrábějí ve čtyřech
německých závodech, speciální řešení pro severoamerický trh se vyrábí
v závodě McPherson (USA). Naší hlavní oblastí působnosti, která nás
neustále žene vpřed, je instalační technika.
Inovace určují nové standardy.
Díky nim je Viega známá po celém světě. Například vynález techniky
lisování spojů pro měděná potrubí. Nebo zavedení SC-Contur – viditelné spolehlivé zkoušky v každé lisovací spojce. Bezpečnost samozřejmě nezaručuje Viega jen při instalaci. Celosvětovému problému
čistoty pitné vody čelí Viega svými inteligentními systémovými řešeními během provozu.

Závod v Attendorn-Ennest

Závod v Lennestadt-Elspe

„Kvalita made in Germany“
platí u Viega jako princip. Počítači řízená, automatizovaná výroba přináší
naprosto spolehlivé výsledky. Výrobní proces doprovází až pět kontrol
kvality a zaručuje tak maximální bezpečnost. Výsledek: více než 17.000
výrobků pro téměř každé použití: v domovní technice stejně jako u zásobovacího hospodářství nebo v průmyslových zařízeních a při stavbě lodí.
Závod v Großheringen

Závod v Niederwinkling

Viega LLC McPherson
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Bezpečnost made in Germany.

Viega kontroluje to,
co se spojí navždy.
Kvalita není jen o vysoce kvalitních materiálech a
nejmodernějších výrobních zařízeních. Stejnou
váhu má i výsledek svědomité a kompletní kontroly.
U firmy Viega začíná tato kontrola již při vývoji
výrobku. V laboratořích Viega se používají přísné
testovací metody, které ještě před uvedením
výrobku na trh simulují jeho použití v praxi. Kvalita
se neustále sleduje i při výrobě – nejen pomocí nejmodernějších elektronických metod měření, ale i
kritickým okem kompetentních odborníků.
Důvěra je dobrá, kontrola je lepší
Díky těmto náročným normám testování a kontroly
nabízí Viega řešení, která jsou maximálně bezpečná a spolehlivá. Není divu, že každý výrobek
Viega obdrží určující kontrolní značku a certifikát –
jak v Německu, tak i na mezinárodních trzích.
Požadované normy a předpisy jsou často i značně
překonány. Společnost nasazuje laťku vysoko i v
logistice. Rychlá a především bezchybná dodávka
zboží je proto u firmy Viega samozřejmostí.
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Pokrok made in Germany.

iNovace mají u Firmy viega
tradici.
110 úspěšných let na trhu není náhoda. Je to především výsledek spolehlivých inovací. Dobré
nápady vznikají ve firmě Viega z inspirativního dialogu se zákazníky. Dozrávají díky dovednostem
aktivních zaměstnanců. K dokonalosti je dovedou
trvale vysoké investice do výzkumu.
Výrobky Viega mění praxi
At´ již v oblasti potrubních systémů nebo technice
trubkových spojů, odvodňovací techniky nebo
předstěnové a splachovací techniky – důkazy o
inovacích ve všech oblastech výroby poskytuje
Viega stále znovu a znovu: například vynálezem
techniky lisování mědi a vývojem SC-Contur – milionkrát osvědčené bezpečnostní techniky, která
zaručuje, že neslisované spoje jsou netěsné. Dalším důkazem inovací je plastový potrubní systém
Pexfit Pro, stejně jako několikrát vyznamenaná
řada Visign Viega pro odvodňovací a předstěnovou
techniku. Všemi těmito inovacemi sleduje Viega
jediný cíl: více bezpečnosti, kvality a efektivity pro
Váš běžný pracovní den.

Viega Profipress –
systém měděných trubek s SC-Contur

Viega Eco Plus –
inteligentní systém pro
předstěnovou instalaci.

Viega Visign – ovládací desky s
designem korunovaným oceněním

Viega Visign MT5 –
elegantní vanová souprava
s přítokem, odtokem a
přepadem
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Vztah k praxi made in Germany.

Principem Viega je
systémové myšlení.
Při instalacích sanity, vytápění nebo plynu je každá zakázka jiná. Proto potřebujete komplexní systémová
řešení, při kterých jsou všechny komponenty navzájem optimálně sladěny. Jako u Viega. Zde naleznete
více než 17.000 výrobků z oblasti potrubních vedení, systému trubkových spojů, odvodňovací techniky i
předstěnové a splachovací techniky. Všechny tyto výrobky do sebe perfektně zapadají a dělají z firmy
Viega celosvětově úspěšného poskytovatele systémů technického vybavení budov.
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