
Top Info
Komory chłodnicze Viessmann – TÜV Süd* potwierdza wysoką
efektywność energetyczną i izolacyjną

Dwanaście dobrych powodów, dla których 

warto wybrać system komór chłodniczych 

Viessmann:

 n Niskie zużycie energii 

 n Bardzo niskie koszt cyklu życia

 n Wysoki standard opakowań gwarantujący 

bezpieczeństwo towarów i transportu

 n Wysoki stopień montażu wstępnego

 n Szybki i nieskomplikowany montaż

 n Obciążalność podłogi spełnia wysokie 

wymagania w ponad 100%

 n Drzwi Viessmann — wysoki stopień 

montażu wstępnego oraz dobre parametry 

izolacyjne

 n Wysoki standard higieny

 n Wysoki standard zarządzania środowisko-

wego

 n Rekomendowany przez ekspertów

 n Wysoka jakość produktu, dokładnie zwery-

fi kowana

 n  Viessmann wyznacza nowe standardy 

w branży jako lider technologiczny

* Wiodący, niezależny koncern usługowo-techniczny w Niemczech



Charakteryzujące się dużą wydajnością komo-

ry chłodnicze i mroźnicze fi rmy Viessmann są 

nieodzowne w sektorze produkcji artykułów 

spożywczych, w supermarketach, handlu 

detalicznym, na stacjach paliw, w fabrykach, 

środkach transportu oraz gastronomii i hote-

larstwie. Również w przemyśle farmaceutycz-

nym, w szpitalach, wydziałach kryminalnych 

policji, na oddziałach patologii, w instalacjach 

przemysłu rafi neryjnego lub podczas produkcji 

surowców syntetycznych nie można się już 

obejść bez innowacyjnych produktów wyso-

kiej jakości. 

Komory chłodnicze i zamrażalnicze Vies-

smann, dostosowane do wysokich wymagań 

w sektorze handlowym i przemysłowym, 

przekonują w szczególności swoją wytrzyma-

łością, ponadprzeciętnymi

właściwościami higienicznymi, wysoką 

efektywnością izolacji i dużym komfortem 

użytkowania. 
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Aktualne porównanie konkurencji z udziałem 

9 europejskich dostawców komór chłodni-

czych potwierdza, że Viessmann jest jednym 

z czołowych producentów innowacyjnych 

komór chłodniczych do chłodzenia i zamraża-

nia w Niemczech i Europie. Firma Viessmann 

spełnia swoje wymogi jakości i pełni rolę lide-

ra w zakresie innowacji i technologii w branży.

W porównaniu konkurencyjnych produktów 

skrupulatnie przeanalizowano różne parame-

try, takie jak: dostawa (opakowanie, zakres 

dostawy, dokumentacja), pakiet rozwiązań 

higienicznych (ściany łączone na zakładkę, 

podłoga łączona na zakładkę, zaokrąglenie, 

przeciwdrobnoustrojowa powłoka proszkowa),

montaż, porównanie konstrukcyjne, drzwi, 

obciążenie podłogi, porównanie energetycz-

ne, koszty eksploatacji po 10 latach.



Wysoka efektywność energetyczna i

izolacyjna

Aby porównania między różnymi producen-

tami były przekonujące i reprezentatywne, 

komory chłodnicze, ściśle określone pod 

względem wielkości, grubości ścian i wyposa-

żenia, zostały przetestowane w identycznych 

i kontrolowanych warunkach na stanowisku 

badań ATP organizacji TÜV Süd. Przeprowa-

dzono dwie próby: oznaczanie całkowitego 

współczynnika przenikania ciepła (wartość k) 

komór za pomocą źródła ciepła oraz oznacza-

nie efektywności energetycznej przy wykorzy-

staniu źródła zimna.

Komory chłodnicze fi rmy Viessmann Kühl-

systeme GmbH wyróżniają doskonałe wła-

ściwości izolacyjne, a co za tym idzie wysoka 

efektywność energetyczna. Potwierdzają to 

z jednej strony wyniki badania TÜV, zmierzone 

współczynniki izolacyjności pianki (warto-

ści U), natomiast z drugiej strony również 

wykonane termogramy. Komora ocieplana 

pianką Viessmann pobiła nawet doskonały 

wynik uzyskany z zastosowaniem poprzedniej 

technologii. 

Termogramy TÜV Süd podczas pracy potwier-

dzają wynik badania TÜV. Zdjęcia wyraźnie 

pokazują, że temperatura zewnętrzna w przy-

padku komory Viessmann jest wyższa od 

wartości pozostałych uczestników porówna-

nia. A to z kolei świadczy o tym, że izolacja 

przepuszcza mniej zimna na zewnątrz.

Oprócz tego na zdjęciach wielu komór konku-

rencji wyraźnie widoczne są mostki cieplne 

w obszarze łączeń.

W systemach słupków narożnych okazało 

się, że to właśnie one są wyjątkowo słabym 

punktem cieplnym. 

Średni pobór energii przez urządzenie chłodnicze na m 

2 powierzchni komory

100

Średnia wartość konkurencji Viessmann

81,9
Niższe zużycie energii dla 

Viessmann o 18,1%

Skuteczność izolacji
(Średnia wartość konkurencji = 100)



Bardzo niskie koszt cyklu życia

Mimo wyższych kosztów nabycia to właśnie 

komory chłodnicze Viessmann okazały się być 

korzystniejszym wariantem z uwagi na niższe 

łączne koszty cyklu życia. 

Wysoki standard opakowań 

gwarantujący bezpieczeństwo towarów 

i transportu

Bezpośrednie porównanie z konkurencją 

wykazało, że fi rma Viessmann oferuje wysoki 

standard opakowań, zapewniając bezpieczeń-

stwo towarów i transportu. Uzyskano to dzięki 

zastosowaniu ochronnych płyt bocznych 

i narożników z tworzywa sztucznego. Oprócz 

tego okazało się, że obkurczana folia opa-

kowaniowa nadaje całemu pakietowi dużej 

stabilności. Często stosowane u konkurencji 

kartonowe krawędzie nie stanowią odpo-

wiedniego zabezpieczenia przed szkodami 

transportowymi.

Przemieszczanie palet odbywa się bardzo 

elastycznie i łatwo. Ponieważ są one dostęp-

ne z każdej strony, możliwy jest rozładunek 

i załadunek z boku lub z tyłu. 

Również bardziej ekologiczne opakowania 

Viessmann w bezpośrednim porównaniu 

wypadają lepiej niż konkurencja. 

Wysoki stopień montażu wstępnego

Cechą szczególną w ramach bezpośredniego 

porównania jest kwestia zakresu dostawy — 

w tym przypadku fi rma Viessmann oferuje 

wysoki stopień wstępnego montażu części 

elektrycznych. Na przykład lampy LED, za-

wory wyrównujące ciśnienie lub termometry 

są dostarczane w postaci przygotowanych 

podzespołów, a kanał kablowy jest już zabez-

pieczony pianką w elemencie drzwiowym. 

Okablowanie i puszki rozgałęźne są także 

przygotowane fabrycznie. Na miejscu należy 

tylko wykonać podłączenia do przyłączy 

w obiekcie. W ten sposób klienci oszczędzają 

dużo czasu i pieniędzy podczas montażu. 

Duża część przydatnych akcesoriów fi rmy 

Viessmann należy do standardowego zakresu 

wyposażenia. Elementy izolacyjne są już od-

powiednio dostosowane do ścian i podłóg. 

Koszty cyklu życia rozwiązań Viessmann

Opakowanie na palecie Elementy z opakowaniową folia obkurczającą

pulpit
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koszty cyklu życia 
Konkurencja

koszty cyklu życia 
Viessmann

koszty cyklu życia po 10 latach
(konkurencja skumulowana)



Szybki i nieskomplikowany montaż

Porównanie czasu montażu 

także potwierdziło wyższość rozwiązań fi rmy 

Viessmann. Prosty montaż poszczególnych 

elementów, wysoki stopień montażu wstęp-

nego oraz brak konieczności zastosowania 

silikonu 

znacznie skróciły czas montażu. 

Obciążalność podłogi spełnia 

wysokie wymagania w ponad 100%

Bezfugowe i bezstopniowe zakładki w łącze-

niach elementów ze stali nierdzewnej zapew-

niają bardzo dużą obciążalność podłóg, dzięki 

czemu ich parametry spełniają właściwe wy-

magania w ponad 100%. Dlatego podłoga wy-

trzyma o wiele więcej, niż przewidują określo-

ne standardy. Okazało się, że tylko właściwa 

kombinacja stali nierdzewnej i płyty rozdziela-

jącej nacisk zapewni w rezultacie niezawodną 

stabilność. Nasze stanowisko do testowania 

wytrzymałości podłóg wykryło słabe punkty 

w przypadku kilku elementów podłogowych 

rozwiązań konkurencji. Szczególnie w przy-

padku podłóg bez stali nierdzewnej wystąpiły 

braki w niezbędnej elastyczności powierzchni. 

Spowodowało to odkształcenia i pęknięcia, 

a niekiedy odnotowano nawet zapadnięcie 

i pęknięcie drewnianej podłogi. 

Drzwi Viessmann – wysoki stopień mon-

tażu wstępnego oraz dobre parametry 

izolacyjne

Drzwi fi rmy Viessmann wyróżniają się dużą 

liczbą fabrycznie wstępnie zamontowanych 

komponentów elektrycznych: lampa LED 

wewnątrz na ościeżnicy, kompletne okablowa-

nie z podłączeniem do puszki rozgałęźnej oraz 

fabrycznie ułożone i okablowane ogrzewanie 

ościeżnicy. 

Test przejazdu po podłodze

Drzwi rozwierane Viessmann Magnetyczna rama uszczelniająca

Montaż komory chłodniczej



Wysoki standard higieny

Proszkowa powłoka przeciwdrobnoustrojo-

wa SmartProtec® należy do standardowego 

wyposażenia komór chłodniczych Viessmann 

TectoCell Standard. Pokrywa ona wszystkie 

wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie 

elementów ściennych, podłogowych i sufi -

towych, rozszerzając zakres rozbudowanego 

pakietu higienicznego.  Technologia Vies-

smann wyznacza nowy kierunek w kwestii 

zachowania parametrów higienicznych 

w komorach. Testy produktów wykazały 

znakomitą skuteczność powłoki SmartProtec®, 

która zwalcza o 20% więcej drobnoustrojów 

(w tym czarnej pleśni) niż wcześniej stosowa-

na powłoka SilverProtec® – która zresztą także 

charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwo-

ściami antybakteryjnymi.

Blachy ściany i podłogi na zakładkę

System łączenia na zakładkę TectoCell zapew-

nia bezspoinowe połączenie ścian.

Łączenie ścian na zakładkę bez spoin zapobie-

ga osadzaniu się zabrudzeń i wody.

Higieniczne zaokrąglenie na podłodze i 

ścianie

Narożniki ścian komory we wszystkich gru-

bościach posiadają zaokrąglenie po stronie 

wewnętrznej. Konstrukcja skutecznie zapobie-

ga rozwojowi mikroorganizmów chorobotwór-

czych, gromadzących się w głównej mierze w 

spoinach i narożnikach.

Wysokiej jakości podłoga ze stali szlachet-

nej jest niezmiernie wytrzymała i wykonana 

bezspoinowo i bezstopniowo z łączeniem na 

zakładkę. 

Rekomendowany przez ekspertów 

Wraz z wprowadzeniem antybakteryjnej 

powłoki proszkowej, wyznaczającej nowy 

standard higieny dla wszystkich komór 

chłodniczych i mroźniczych, fi rma Viessmann 

Kühlsysteme GmbH uzyskała zasłużoną reko-

mendację od Federalnego Związku Kontro-

lerów Środków Spożywczych w Niemczech 

(Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure 

Deutschland e.V.).

Za nową antybakteryjną proszkową powłokę 

SmartProtec, która poszerzyła doskonały

pakiet higieniczny dostępny dla komór Tec-

toCell Standard Plus, przyznano w ramach 

programu Gulfood Awards 2015 wyróżnienie 

„Highly Commended” w kategorii „Best Food 

Service Innovation”. 
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Wyróżnienie VDF (Związek Projektantów 

Branżowych)

Proszkowa powłoka SmartProtec®

Federalny Związek Kontrolerów Środków Spo-

żywczych w Niemczech

Gulfood Award 2015
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Wysoki standard zarządzania środowisko-

wego

System zarządzania środowiskowego w fi rmie 

Viessmann Kühlsysteme GmbH w zakładzie 

w Hof spełnia najwyższy osiągalny standard 

zgodnie z rozporządzeniem WE 1221/2009 

(EMAS).

Wyprodukowano w Niemczech

Począwszy od pierwszego pomysłu, poprzez 

opracowanie prototypów, a na produkcji skoń-

czywszy – długoletnie doświadczenie i rozle-

gła wiedza branżowa planistów, inżynierów 

i architektów znajduje swe odzwierciedlenie 

w realizacjach zamówień, dzięki czemu zakład 

produkcyjny w Hof opuszczają wyłącznie 

dopracowane produkty najwyższej jakości.

Wysoka jakość produktu, dokładnie

zweryfi kowana

Produkty Viessmann zawsze spełniają najwyż-

sze wymagania. Ponadto fi rma Viessmann 

oferuje kompleksowy portfel rozwiązań. 

Dzięki regularnym i bardzo skrupulatnym 

kontrolom zewnętrznym i wewnętrznym fi rma 

Viessmann Kühlsysteme GmbH jako jeden 

z dwóch producentów w Niemczech posiada 

znak zgodności (znak Ü), będący znakiem 

jakości w sektorze budownictwa. 

Viessmann wyznacza nowe standardy 

w branży jako lider technologiczny

Nieustanne innowacje są źródłem optymaliza-

cji nie tylko procesów produkcyjnych w fi rmie 

Viessmann, ale także jakości komór chłodni-

czych i mroźniczych – dzięki temu oferowane 

rozwiązania spełniają wysokie wymagania 

odbiorców z sektora handlowego, usługowe-

go i przemysłowego. Dlatego w 2013 roku 

podjęto decyzję o inwestycji w nową kabinę 

do powlekania proszkowego, która znacznie 

usprawniła produkcję elementów. W 2014 

roku wdrożono m.in. nowoczesną, zaawanso-

waną instalację do produkcji paneli z pianki. 

Ponadto fi rma Viessmann jest pierwszym 

producentem, który oferuje w swoich komo-

rach chłodniczych zastosowanie proszkowych 

powłok antybakteryjnych. 

Kabina do proszkowego powlekania elementów komór 

chłodniczych

Oznakowanie CE

Jakość Made in Germany
EMAS — potwierdzony system zarządzania 

środowiskowego
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Kopiowanie i innego rodzaju wykorzystywanie dozwolone wyłącznie po uzyskaniu wcześniejszej zgody.

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.

Nasz katalog produkt

owy systemów chłodnicz

ych można znaleźć na platformie 

App Store. 

Niemcy
Viessmann Kühlsysteme GmbH, Hof
Telefon +49 9281 814-0
Viessmann Kühlsysteme GmbH, Mainz
Telefon +49 61315 7046-17
kuehlsysteme@viessmann.de
www.viessmann.de

Norwegia
Viessmann Refrigeration Systems AS
Telefon +47 3336 3500
post@viessmann.no
www.viessmann.no

Polska
Viessmann Systemy Chłodnicze Sp. z o.o.
Telefon +48 22 882 0020
info.pl@viessmann.com
www.viessmann.pl

Republika Czeska
Viessmann, spol. s r.o.
Telefon + 420 257 090 900
viessmann@viessmann.cz
www.viessmann.cz

Rosja
Viessmann Group – Refrigeration Systems
Moscow, St. Petersburg
Telefon +7 499 277 1260
www.viessmann.ru

Słowacja
Viessmann, s.r.o.
Telefon +421 32 23 01 00
viessmann@viessmann.sk
www.viessmann.sk

Szwajcaria
Viessmann (Schweiz) AG
Telefon +41 56 418 67 11
info@viessmann.ch
www.viessmann.ch

Szwecja
Viessmann Refrigeration Systems AB
Telefon +46 8 5941 1200
info.refrigeration@viessmann.se
www.viessmann.se

Wielka Brytania
Viessmann Refrigeration Systems Limited
Telefon +44 1952 457157
sales@viessmann-coldtech.co.uk
www.viessmann.co.uk

Zjednoczone Emiraty Arabskie
Viessmann Middle East FZE
Telefon +971 43724247
refrigeration@viessmann.ae
www.viessmann.ae

Austria
Viessmann Kühlsysteme Austria GmbH
Telefon +43 72 35 66367-0
oY  ce_vk_at@viessmann.com
www.viessmann.at

Belgia
Viessmann Nederland B.V.
Telefon +31 10 4584444
info-ref-be@viessmann.com
www.viessmann.be

Dania
Viessmann Refrigeration Systems ApS
Telefon +45 4120 5420
info.dk@viessmann.com
www.viessmann.dk

Estonia
Viessmann Külmasüsteemid OÜ
Telefon +372 675 5150
info.ee@viessmann.com
www.viessmann.ee

Finlandia
Viessmann Refrigeration Systems Oy
Telefon +358 19 537 8000
info.fi @viessmann.com
www.viessmann.com

Viessmann Kylmäjärjestelmät Oy
Telefon +358 19 537 8000
info.fi @viessmann.com
www.viessmann.fi 

Francja
Viessmann Technique du Froid S.à.r.l.
Telefon +33 3 87 13 08 13
france@viessmann-refrigeration.com
www.viessmann.fr

Holandia
Viessmann Nederland B.V.
Telefon +31 10 4584444
info-ref-nl@viessmann.com
www.viessmann.nl

Irlandia
Viessmann Refrigeration Systems Limited
Telefon +353 1 617 7930
sales@viessmann-coldtech.ie
www.viessmann-coldtech.ie

Łotwa
Viessmann Refrigeration Systems Latvia fi liále
Telefon +371 6782 8449
info.lv@viessmann.com
www.viessmann.com


