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VIESSMANN - 25 GODINA POVJERENJA U HRVATSKOJ

Već 25 godina Viessmann brine o dobrobiti ljudi i 
uštedama na energiji i u Hrvatskoj! Prije 25 godina 
osnovana je tvrtka Viessmann Hrvatska i od tada je je-
dan od važnijih čimbenika na tržištu, među tvrtkama 
koje se bave prodajom energetski učinkovitih sustava 
i održivih rješenja za grijanje i postala je jedna od vo-
dećih ponuđača tehnike grijanja na hrvatskom tržištu.

Počeci tvrtke u Hrvatskoj sežu u 1997. godinu, kada ju 
je izravno osnovala matična tvrtka Viessmann iz Allen-
dorfa u Njemačkoj. Krenulo se polako i promišljeno, s 
jednim manjim uredom u Zagrebu i jednim zaposle-
nikom. Ured je bio zadužen za prodaju na području 
Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Do kraja 1998. ekipa 
je imala šest osoba, a kako se dobar glas brzo širi, u pr-
voj godini rada prodano je na stotine sustava grijanja 
i sljedeće godine nekoliko tisuća. 

Podaci o prvim Viessmannovim sustavima grijanja koji 
su prodani u Hrvatskoj potječu iz kasnih šezdesetih 
godina prošlog stoljeća, a prodani su preko zastupni-
ka. Nakon osamostaljenja Hrvatske, u razdoblju 1993. 
- 1997.godine, predstavništvo za prodaju preuzima 
tvrtka Termorad iz Zagreba. Imajući to na umu, Vie-
ssmann Hrvatska procjenjuje da je od kraja šezdesetih 
do danas u hrvatskim domovima ugrađeno više od 60 
000 sustava grijanja, većinom na loživo ulje, plin, bio-
masu, ali i dizalica topline i solarnih toplinskih sustava.

Danas, nakon 25 godina rada, tvrtka zapošljava 19 
djelatnika i surađuje s više od 500 instalatera, struč-
nih tvrtki i projektnih ureda diljem Hrvatske i BiH-a. U 
sklopu tvrtke razvijena je Viessmann akademija koja 
godišnje školuje gotovo 1000 polaznika različitih pro-
fila, od projektanata, preko instalatera, servisera i stu-
denata, do svih zainteresiranih za vrhunsku tehniku 
grijanja. Više od 100 ovlaštenih servisera brine se za 
puštanje u pogon, održavanje i popravak Viessmanno-
vih proizvoda. Najveći dio prodaje čine zidni plinski 
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kondenzacijski kotlovi Vitodens, dizalice topline Vi-
tocal, podni kondenzacijski kotlovi Vitocrossal, nisko-
temperaturni kotlovi Vitoplex, veliki parni i vrelovodni 
kotlovi Vitomax, sustavi na biomasu, solarni toplinski 
kolektori Vitosol, klima-uređaji Vitoclima, a u posljed-
nje dvije godine i fotonaponski moduli Vitovolt.

Kao vodeća tvrtka u području grijanja u 25 godina pri-
sutnosti na hrvatskom tržištu Viessmann je sudjelovao 
na velikom broju stručnih skupova diljem Hrvatske 
gdje se svojim znanjem, kompetencijama i iskustvom 
trudi biti zamašnjak promjena u struci. Viessmann je 
uvijek među prvima na tržište donosio nova, visokou-
činkovita i kvalitetna rješenja u tehnici grijanja, hlađe-
nja i klimatizacije i na stručnim skupovima prikazivao 
je nove ideje i razmišljanja koji doprinose održivoj bu-
dućnosti za generacije koje dolaze. 

Viessmannova misija je: “Stvaramo životni prostor za 
generacije koje dolaze - We create living spaces for ge-
nerations to come.”

Sve je počelo s toplinom. Toplina je ljudska potreba 
koju Viessmann uspješno zadovoljava već četiri gene-
racije. Danas, međutim, Viessmannova odgovornost 
nadilazi sljedeće: svijet je suočen s mogućnošću sto-
ljeća da održivo promijeni svoju opskrbu energijom 
- a obiteljska tvrtka kao što je Viessmann svojom teh-
nologijom daje značajan doprinos tome. U tu svrhu, 
12 750 zaposlenika u 74 zemlje razvijaju i proizvode 
integrirana klimatska i energetska rješenja za ljude i 
tvrtke diljem svijeta. Jer, samo zajedno moguće je 
stvoriti životni prostor budućih generacija, od udob-
nih domova do živih planeta.

Matična tvrtka u Njemačkoj, koja je jedina obiteljska 
tvrtka u području tehnike grijanja, može se pohvaliti 
sa 105 godina rada! Osim brige za okoliš, Viessmann je 
i veliki pobornik sportaša, posebno u zimskim sporto-
vima poput skijaških skokova, biatlona, boba itd.


