INOVÁCIE
OD ROKU

1946
Komíny, krby
a ventilačné riešenia
Vytvorené pre lepší život

www.schiedel.sk

V roku 2021 oslávime
naše 75. výročie.
Za túto dlhú dobu prišla
spoločnosť Schiedel s celým
radom dôležitých inovácií
a nových riešení.
Dnes sa s hrdosťou
obzeráme na to, čo sme
dosiahli, a ešte viac sa
tešíme na to, čo nás čaká.
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2021 je pre nás
jubilejný rok
To, čo zakladateľ našej spoločnosti Friedrich Schiedel, po ktorom sa firma tiež volá, začal
budovať v roku 1946, s pomocou dvoch vypožičaných lopát a jedného fúrika, bolo koruno
vané úspechom. Vizionárske myslenie, jasné predstavy, energické rokovania - presne tieto
slová vystihujú koncepciu Friedricha Schiedela a história ukazuje, že jeho vízia bola správna.
Prvý závod spoločnosti na výrobu prefabrikovaných komínov vznikol v Erbach u Ulme.
V roku 1967 potom Friedrich Schiedel v Rakúsku založil spoločnosť "Schiedel
Kaminwerke". Základy úspechu položilo niekoľko faktorov: podnikateľský duch, knowhow, vytrvalosť a tím obetavých zamestnancov. Podnikanie sa rozvíjalo a firma otvárala
nová pracoviská, budovala predajnú sieť a rozširovala oblasť svojej obchodnej činnosti.
Dnes je spoločnosť Schiedel nespornou jednotkou na európskom trhu energeticky
úsporných komínových systémov, v oblasti inovatívnych krbových riešení a aj v
integrovaných systémoch riadeného vetrania s rekuperáciou.

SCHIEDEL, TO SÚ PRECÍZNE
KOMPLETNÉ SYSTÉMY S DLHOU
ŽIVOTNOSŤOU, INTELIGENTNÉ
MONTÁŽNE RIEŠENIA A
PRVOTRIEDNE SERVISNÉ SLUŽBY
PRE ZÁKAZNÍKOV.

ALESSANDRO
CAPPELLINI

PAVOL
ŠEVČÍK

KRYSTIAN
KULA

PREZIDENT SPOLOČNOSTI

KONATEĽ

KONATEĽ

Spoločnosť Schiedel so svojimi 20 výrobnými závodmi vo viac ako 25 krajinách
Európy ponúka svojim zákazníkom spoľahlivú budúcnosť a komfortné bývanie.
Značka SCHIEDEL je synonymom tradície a inovácii zároveň. Nespíme
na vavrínoch - cítime zodpovednosť voči budúcim generáciam, máme
na pamäti udržateľnosť našich aktivít. A na to sme hrdí!
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Naše skúsenosti a otvorený prístup k novým výzvam
v kombinácii s modernými výrobnými postupmi sú
základom nášho obchodného úspechu. Pritom sme
vždy dbali na to, aby sme ponúkali riešenia, ktoré
obstoja aj v budúcnosti a ktoré optimálnym
spôsobom naplnia očakávania zákazníkov.

1946
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Z našej histórie

Dôležité však pre neho neboli len otázky inovatívnych schopností
a rozvoja jeho podnikania alebo ďalšieho pokroku v oblasti
výrobných technológií. Ako prezieravý podnikateľ preukázal
Friedrich Schiedel tiež mimoriadnu sociálnu spolupatričnosť
so svojimi zamestnancami a ich rodinami. Okrem iného založil
niekoľko nadácií a vložil do nich svoje finančné prostriedky.

Už v roku 1947 sa Friedrich Schiedel vo svojej betonárke v
Erbach zameral na výrobu komínov. V roku 1951 sa výroba
obmedzila výlučne na produkciu dvojvrstvových komínov. Od
tejto chvíle firma pôsobí pod názvom "Schiedel" na vlastnom
pozemku a v tú dobu zamestnáva 17 pracovníkov.

Vzhľadom k jeho rozsiahlym podnikateľským aktivitám a
štedrému srdcu na seba pocty a verejné uznanie nenechali dlho
čakať, hoci kvôli tomu to všetko nikdy nerobil. Takéto uznanie
ho pochopiteľne tešilo, avšak vždy ho prĳímal sa skromnosťou
sebe vlastnou a pociťoval neskonalú vďačnosť za svoj úspešný
život. Do dnešných dní nesie meno tohto čestného senátora
Technickej univerzity v Mníchove, s ktorou intenzívne
spolupracoval, celá rada cien za hospodársku činnosť a literatúru,
ale aj mnohé školy a škôlky.

V roku 1952 bola zahájená výroba komínov v Mníchove. V
rokoch 1961 až 1966 postavil čestný senátor Friedrich Schiedel
ďalšie výrobné závody a predajne v okrajových častiach veľkých
miest v Nemecku, v roku 1966 potom tiež v Rakúsku.
V roku 1971 bola v Mníchove postavená nová administratívna
budova. V rokoch 1971 až 1990 sa obchodná spoločnosť ďalej
prudko rozvíjala. Friedrich Schiedel bol jediným zakladateľom
spoločností Friedrich Schiedel Holding GmbH v Mníchove a
Friedrich Schiedel Holding Ges.m.b.H. v Rakúsku.
V roku 1990 previedol vtedy 77 ročný senátor skupinu
firiem Schiedel v Nemecku a v roku 1991 aj v Rakúsku na
spoločnosť Braas GmbH.

ČESTNÝ SENÁTOR FRIEDRICH SCHIEDEL
1913–2001

OD SAMÉHO ZAČIATKU FRIEDRICH SCHIEDEL
KLÁDOL DÔRAZ NA VYUŽITIE VÝSLEDKOV
VEDECKÝCH POZNATKOV
A TECHNOLOGICKÝCH INOVÁCIÍ
V HOSPODÁRSKEJ PRAXI.

Začať skromne, ale "krok za krokom" postupovať vpred
- ako je to vyjadrené v básni Ludwiga Uhland: "Odvážny
šváb bez bázne a hany, šiel svojou cestou krížom
krážom, cez šíre lány" - to bola moja zásada.
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Technika, materiály a servisné služby najvyššej
kvality sú odrazom našich 75 ročných
skúseností. Naše výrobky - komíny, krby
riadené vetranie obytných miestností - prináša
našim zákazníkom istotu, pohodlie
a nezávislosť a sú zárukou energeticky
úsporného vykurovania a vetrania.
Závod Schiedel // ERBACH

1947
Schiedel dnes patrí do rodiny Standard Industries, globálneho priemyselného koncernu s
viac ako 15 000 zamestnancami vo viac ako 80 krajinách sveta.
Do koncernu Standard Industries patria popredné spoločnosti vo svojich odvetviach,
ako sú GAF, BMI Group, Schiedel, Siplast a SGI. Významnými obchodnými partnermi sú
strategické holdingové spoločnosti 40 North a Winter Properties, ktoré sa zaoberajú
správou nehnuteľností a developerskou činnosťou.
V roku 2016 prevzala Schiedel Gruppe spoločnosť Ontop, ktorá sa špecializuje na
výrobu nerezových komínov a má 50 rokov skúseností s vývojom odťahových systémov
spalín pre lodný priemysel, potravinársky priemysel, priemyselné aplikácie a komerčné
budovy, ale aj pre komíny a krby.
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Okrem toho ponúka aj dymovody pre
celú radu oblastí - od lodí až po obytné
domy, od dieslových generátorov až
po odvetranie veľkých kuchýň. Oba
produktové svety spoločností Schiedel a
Ontop do seba dokonale zapadajú a
vytvárajú rad príležitostí k ďalšiemu
rozvoju.
Preto bola v roku 2019 založená
spoločnosť Schiedel Ontop GmbH,
ktorá sa stala súčasťou Schiedel Gruppe.
Spoločnosť Schiedel Ontop GmbH
ponúka inovatívne a individuálne
riešenia v oblasti techniky vykurovania,
riadenia spotreby energie a čistého
vzduchu.

SCHIEDEL –
Jednotka na
EURÓPSKOM
trhu
Už dnes ponúkame
riešenia, ktoré uspokoja
požiadavky zajtrajška

2021
Schiedel Academy // Nußbach
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Vysoké nároky vedú
k dôležitým inováciám
Schiedel
UNI Advanced
Izolovaný komín

Schiedel ABSOLUT
Sentinel Haus

KOMÍNOVÉ SYSTÉMY
Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE

Univerzálny komínový systém
Schiedel ABSOLUT bol testovaný
skúšobňou Sentinel Haus Inštitútu
(SHI) na škodlivé látky a doporučený
ako zdravotne nezávadný.

Od jednovrstvých a trojvrstvových
systémov z nehrdzavejúcej ocele,
cez dokonalú symbiózu s keramickým dymovodom, až
po multifunkčné odťahové systémy
s vysokou alebo nízkou teplotou
spalín pre priemyselné využitie.

KERAMICKÉ
KOMÍNOVÉ SYSTÉMY

Schiedel ABSOLUT
Energeticky úsporný komín

Ponúkame jedinečné,
vysoko energeticky úsporné
výrobky z keramiky –
pre novostavby
i rekonštrukcie.

Pre spotrebiče všetkých typov
s prevádzkou závislou
na vzduchu v miestnosti
i nezávisle na ňom.

Schiedel ABSOLUT
Deliaca termotvárnica

Schiedel
ABSOLUT PARAT

Schiedel ABSOLUT Dizajnová
prefabrikovaná päta

Osvedčená deliaca
termotvárnica Schiedel
ABSOLUT bola vyvinutá ako
zložená tvárnica s
mimoriadnymi izolačnými
vlastnosťami. Garantuje
prerušenie tepelného
v moderných stavbách.

Energeticky úsporný komín
vyrobený na výšku jedného
poschodia pre spotrebiče
všetkých typov. Tvárnica
s tepelnou izoláciou
a optimalizované deliace
termotvárnice sú zárukou
vysokých energetických
úspor.

Nová prefabrikovaná päta
ABSOLUT je prvou súčasťou
s orientáciou na designovo čistý
vzhľad, ktorá byla vytvorená pre
umiestnenie v obytných
miestnostiach.
ČISTIACE DVIERKA BOLI
NAHRADENÉ DIZAJNOVÝMI.

Klasický izolovaný komín
má trojvrstvovú konštrukciu
odolnú proti vlhkosti
so zadným odvetraním,
tepelnou izoláciou
a keramickou izostatickou
Vnútornou vložkou.

Schiedel ABSOLUT
S tepelne izolovanou šachtou
Schiedel ABSOLUT s tepelne
izolovanou šachtou je zárukou
optimálneho ohrevu
a neobmedzeného vedenia spaľovacieho vzduchu samostatnou,
izolovanou vzduchovou šachtou.

Na základe geniálnej myšlienky zakladateľa Friedricha Schiedel z roku 1946 - vyrábať komínové systémy nielen z tehál, ale aj z tvárnic
z ľahčeného betónu - spoločnosť Schiedel vyvinula ďalšie revolučné produkty. K míľnikom podnikania našej spoločnosti patrí
kruhový komín z roku 1966, izolovaný komín z roku 1984, univerzálny komín ABSOLUT z roku 1999, tak ako variant ABSOLUT s
tepelne izolovanou šachtou pre prevádzku tepelných spotrebičov nezávisle na vzduchu v miestnosti.
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NAŠE PRODUKTY VYSOKEJ KVALITY S NADČASOVÝM
DIZAJNOM A VYSOKOU ENERGETICKOU ÚČINNOSŤOU
VPLÝVAJÚ NIELEN NA ZLEPŠENIE HODNOTY BUDOV,
ALE AJ NA ZLEPŠENIE KOMFORTU BÝVANIA A KVALITY ŽIVOTA.

Schiedel KERASTAR
Dvojvrstvový systém v sebe spája
prednosti keramického komína s
estetikou ľahkého plášťa z
nehrdzavejúcej ocele odolného
proti korózii.
(W3G test)

Schiedel ICS

Vetranie s rekuperáciou
KOMBIAIR
Naše vetracie riešenia integrované v šachte s rekuperáciou tepla
sú zárukou maximálnej
energetickej účinnosti a
najvyššieho komfortu bývania optimálna zvuková izolácia,
mimoriadne kompaktné rozmery
a najvyššia kvalita vzduchu.

Schiedel HP 5000

Krb pod komínom
KINGFIRE®
Duša vášho domu
Modely Schiedel KINGFIRE®
predstavujú dokonalé spojenie
komína a krbu v jednom výrobku a
ponúkajú zážitok
z ohňa v krbe na minimálnej ploche.

Schiedel DIGITAL
3D CAD BIM

Dvojvrstvový systém z
nehrdzavejúcej ocele je určený
ako pre obytné budovy, tak pre
stredne veľké a veľké
vykurovacie zariadenia v
komerčnej a priemyselnej oblasti.

Systém pre odvod spalín
vo veľmi vysokom pretlaku
(až do 5000 Pa)
pre použitie v priemyselnom
prostredí..

Schiedel 3D CAD BIM predstavuje digitálnu
podporu pre projektantov, architektov a
inžinierov - od efektívneho plánovania, cez 3D
vizualizáciu všetkých súčastí, až po samotnú
realizáciu. .

On-line nástroj „KINGFIRE® Inšpirátor"
Na stránke www.schiedel.sk si môžu záujemcovia
z radov stavebníkov pomocou interaktívnych 3D
nástrojov vytvoriť vizualizácie interiérov s piatimi
modelmi krbu pod komínom KINGFIRE ®.

Ceny, patenty a certifikáty
Na všetky časti našich systémov poskytujeme záruku výrobcu v minimálnej dĺžke 10 rokov. To ale nie je všetko. Naše výrobky
majú všetky požadované schválenia a všetky potrebné certifikáty. Niektoré z našich výrobkov, napríklad modely krbov pod
komínom KINGFIRE®, zabodovali tiež svojím dizajnom a získali okrem prestížneho ocenenia Red Dot Design Award tiež
ocenenie PLUS X-AWARD a ICONIC Award „Best of Best“.

Ocenenia:

Patenty:
Patentové práva
Designy

267
56

Certifikáty a značky:
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Už 75 rokov INOVÁCII

INOVÁCIA
Tvárnica z ľahčeného betónu
namiesto tehál

SIH – izolovaný komínový systém
so zadným odvetraním

Keramický komín ABSOLUT
Predstavenie revolučného komínového
systému Schiedel ABSOLUT s deliacou
termotvárnicou

Polosuchá technológia
lisovania vnútornej
komínovej vložky
PARAT Komínový
systém na výšku
jedného poschodia

Komín z nehrdzavejúcej ocele KERASTAR
Izostatický komínový systém
z nehrdzavejúcej ocele

SR – Komínový
systém
s kruhovou
komínovou
vložkou

Systém vetrania
bytov AERA
Predstavenie systému
vetrania bytov
Schiedel AERA LVS

Izolovaný
komínový
systém

1999

2000

1999

2000

1998

1994
1995

1992
1990

1984

1973

1967

1970

1960

1946

1946

Izostatický
dymovod

Schiedel Slovensko

ZALOŽENIE
spoločnosti Schiedel
v Nemecku
senátorom Friedrichom
Schiedelom

Akvizícia
BETONÁRKY
HEINRICH HESS KG
v Nemecku

ZALOŽENIE spoločnosti
Schiedel v Rakúsku

Akvizícia spoločnosti SCHIEDEL
spoločnosťou BRAAS/REDLAND
dnes Braas Monier Building Group

Akvizícia
spoločnosti
VIBRALIT v
Taliansku
1. Výrobca
nehrdzavejúcich
komínov

1990–1998
Fáza medzinárodnej expanzie 1 – východná
Európa
Organický rast a akvizícia menších,
lokálnych výrobcov
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Akvizícia
spoločnosti BTG
Schornsteinsysteme
v Nemecku

KINGFIRE® GRANDE S
Prvá trojstranná krbová vložka
nezávislá na interiérovom vzduchu

Systém riadeného vetrania
AERA Komfort

Krbový systém
KINGFIRE®
Black Edition

2018

2017

2016

2014

2017

2012

2006
2006

2005

2004

Digitálne novinky,
napríklad KINGFIRE®
Inšpirátor

2020

Riadené vetranie
s rekuperáciou KOMBIAIR

Krbový systém
KINGFIRE®

2004

2001

2002

Izostatický
lisovaný,
monolitický
T-kus

Schiedel
ABSOLUT
XPert
Komínový systém
certifikovaný
pre pasívne domy

2019

Izostatický
komín
W3G

Designová prefabrikovaná päta ABSOLUT
a nová deliaca termotvárnica

Samostatný podnik v rámci skupiny
spoločností Standard Industries

Akvizícia spoločnosti
ISOKERN
v Dánsku/Švédsku

Akvizícia spoločnosti
ROKA, Česká republika
Výroba komínov z
nehrdzavejúcej ocele
v Teplicích
Akvizícia spoločnosti
BEMAL
v Belgicku

Súčasť skupiny BMI Group –
Braas Monier Icopal Group,
popredného výrobcu šikmých strešných
systémov a systémov pre ploché strechy a
izolačných riešení v Európe

Akvizícia skupiny ONTOP Gruppe

Akvizícia spoločnosti RITEVENT GROUP
Velká Británia 2. výroba ocelových komínů
Vstup BRAAS MONIER BUILDING GROUP
na burzu vo Frankfurte
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So značkou Schiedel
Sebavedome v ústrety
budúcnosti
NAŠE PREDNÉ POSTAVENIE NA TRHU JE PRE NÁS
POCHVALOU A ZÁVÄZKOM ZÁROVEŇ, A
UROBÍME VŠETKO PRE TO, ABY SME NA TÝCHTO
PEVNÝCH ZÁKLADOCH ROZVÍJALI NAŠE
AKTIVITY AJ NAĎALEJ.

Oheň a vzduch, voda a pôda sú základné prvky, ktoré definujú náš
život na Zemi, a ku ktorým cítime silné puto. Ako popredný
európsky výrobca komínových a odťahových systémov je
spoločnosť Schiedel synonymom pre vykurovanie a vetranie, a
teda aj pre vyššiu kvalitu života a komfortu v bývaní.
Ponúkame vám kompletné riešenia pripravené na budúcnosť
pre moderné, vysoko energeticky úsporné rodinné domy,
viacgeneračné domy a veľké objekty.

Naša ponuka výrobkov
Keramické
komínové systémy

Ako nesporná jednotka
na trhu komínových systémov
ponúkame jedinečné, vysoko
energeticky úsporné výrobky
z keramiky – pre novostavby
a rekonštrukcie

ABSOLUT
KOMBIGAS
UNI ADVANCED
STABIL
KERANOVA
MULTI
UKONČENIE KOMÍNOV
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Komínové systémy
z nehrdzavejúcej ocele

Od jedno a viacvrstvových
systémov z nehrdzavejúcej
ocele, cez dokonalú symbiózu
s keramikou, až po multifunkčné systémy odťahu spalín s
vysokou a nízkou teplotou pre
použitie v priemysle – Schiedel
ponúka ideálne riešenie pre
najmodernejšiu vykurovaciu
techniku.
ICS
PERMETER
KERASTAR
PRIMA PLUS
PRIMA 1
HP 5000
IGNIS PROTECT
VERMIS

Systémy vetrania

Naše vetracie riešenia s
rekuperáciou tepla
integrované
v šachtách garantujú
maximálnu energetickú
úspornosť
a komfort bývania – optimálna
zvuková izolácia, mimoriadne
kompaktné rozmery a
najvyššia kvalita vzduchu!

KOMBIAIR

Krbové systémy

Perfektná kombinácia komína
a inovatívneho vykurovacieho
a krbového systému s nezávislosťou na interiérovom
vzduchu vytvára optimálny
vykurovací výkon na
minimálnom priestore –
s optimálnou využiteľnosťou
so systémami vetrania
s rekuperáciou tepla..

KINGFIRE
KINGFIRE
KINGFIRE
KINGFIRE

GRANDE SC
LINEARE SC
RONDO S
CLASSICO S

Udržateľné riešenia
na ochranu životného prostredia
Našim cieľom je
vylepšenie našej
ekologickej stopy.
Preto pracujeme
na efektívnom
využívaní zdrojov
v našich výrobkoch
zariadeniach
a pri výrobných
postupoch

Pretože chceme byť na špici v udržateľnej
výrobe komínových systémov,
priebežne optimalizujeme naše výrobné
postupy a zariadenia, aby sme tento cieľ
dosiahli.
Preto v úzkej spolupráci s mezinárodnými
odborníkmi pracujeme na vývoji takých
produktov, ktoré dokážu splniť najprísnejšie
technické a bezpečnostné požiadavky.
Naše systémy výrobkov sú šetrné
k životnému prostrediu, spoľahlivé
a inovatívne. Znižujú energetické náklady
a emisie CO2.

Udržateľná výstavba
pre zdravé bývanie
Úspešná ekologická výstavba vyžaduje
symbiózu medzi architektúrou a
stavebnou fyzikou už v projektovej
fáze. Dôležitou súčasťou energeticky
úsporného technického vybavenia
budovy je komín ako integrálna súčasť
systému vykurovania. Inovatívny
komínový systém ABSOLUT
od spoločnosti Schiedel spĺňa vysoké
požiadavky na energetickú účinnosť,
bezpečnosť a nezávislosť.

Univerzálny komínový systém
Schiedel ABSOLUT bol testovaný
skúšobňou Sentinel Haus Institut (SHI)
na škodlivé látky a doporučený ako
zdravotne nezávadný.
www.sentinel-haus.de

Teplo z dreva
Všetci nesieme zodpovednosť za vedomý
výber a použitie zdrojov energie.
Premyslené a udržateľné využitie prírodných, obnoviteľných surovín, ako je drevo,
v kombinácii s energeticky úspornými
systémami vykurovania prispieva k splneniu
ambicióznych požiadaviek na ochranu
klímy a nízke emisie škodlivých látok
do ovzdušia.
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Iskra v nás
všetkých

V ústrety budúcnosti

Za všetkých okolností sa chováme
zodpovedne, a to ako voči
spoločnosti, tak životnému prostrediu.
Ponúkame nízkoemisné
a vysoko účinné riešenia.

Formovanie budúcnosti

Definovanie budúcnosti

Naše výrobky sú spojené s príjemnými
emóciami a dobrým zdravím.

Výrobky Schiedel sú známe svojou
dlhou životnosťou a udržateľnosťou.
Vytrvalý prieskum trhu a vývoj
technológií.
Trvalé vylepšovanie výrobných
postupov.

Naši zákazníci sa môžu vždy spoľahnúť
na vysokú úroveň
bezpečnosti našich výrobkov.
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Ochrana budúcnosti

Sústreďujeme sa na útulnosť a komfort
bývania.
Záujem o našich zákazníkov a servisné
služby, ktoré im poskytujeme, sú u nás
na prvom mieste.
Sme inovatívni, progresívni
a energeticky úsporní.

Máme v povahe nachádzať odpovede na dôležité otázky:
Ako musí vyzerať moderný komín alebo tepelný spotrebič, aby s nimi boli ľudia spokojní?
Čo presne vytvára v domove pocit tepla, útuľnosti a nezávislosti a podporuje zamýšľanie sa?
Aby sme na také otázky dokázali odpovedať, musíme sa zaoberať všetkými dôležitými témami trendov budúcnosti:
Rodina, udržateľnosť, produkty a design, priemysel.
Usilujeme o zdôraznenie budúcich príležitostí a ich aktivne využitie.
K tomu nám pomáha naše motto „THE SPARK“ (zapálenie iskry).

Dodajte iskru svojmu životu
THE SPARK - rovnako aktívne
ako k súčasným aktivitám sa staviame
aj k otázke, ktorá sa týka budúcnosti:
Čo nám budúcnosť prichystá?
Iba keď porozumieme týmto témam
a ich vplyvu na náš budúci život,
dokážeme aj naďalej napĺňať naše ciele
a určovať aktuálne trendy.
Zoznámte sa s budúcimi
Schiedel trendami: "rodina",
"udržateľnosť", "výrobky a dizajn"
a "priemysel".

RODINA

UDRŽATEĽNOSŤ

Celý rad ľudí túži po tom,
aby mohli tráviť viac času
doma. Online nakupovanie
a práca z domu sú ďalšími
dôvodmi k zútulneniu našich
domovov. Doma rodiny túžia po maximálnom komforte - to je spojené s vysokými
nárokmi na estetiku, funkčnosť a v neposlednom rade na komfort ako taký.
Na význame naberá navyše bezproblémové
začlenenie produktov smart systémov domácnosti a univerzálnych služieb na požiadanie. Už dnes sa snažíme svojim dielom
prispieť k vytvoreniu útulného domova
pre súčasné i budúce obyvateľa našimi
priestorovo úspornými riešeniami.

Nikdy predtým pre nás
v Schiedli nebolo tak
dôležité, aby sme našim
zákazníkom dokázali ponúknuť riešenie s dlhou
životnosťou a dôrazom na udržateľnosť, ako
dnes. Vy ako zákazníci, tak i my ako firma sa
chceme spoločne aktívne podielať na zmene
tohto sveta. Životné prostredie je pre nás
velmi dôležité. Sústreďujeme sa na vytváranie energeticky účinných riešení šetrných
k životnému prostrediu s nízkou spotrebou
energie, ako sú nové filtre, optimálne procesy spaľovania a deliace termotvárnice.
V podobe KINGFIRE® vám už dnes ponúkame energeticky účinné a nízkoemisné
riešenie, ktoré je vhodné pre nízkoenergetické domy.

VÝROBKY A DESIGN

PRIEMYSEL

Okrem vytvárania hodnotných a užitočných výrobkov
musíme pamätať na to, že
zákazníci od výrobkov požadujú tiež netradičné riešenia
a emócie. Preto sa musíme sústrediť na to,
aké emócie u ľudí naše výrobky vyvolávajú.
V spoločnosti Schiedel sa učíme od našich
zákazníkov a rastieme spoločne s nimi.
Vyvíjame a optimalizujeme naše riešenia
podľa požiadaviek našich zákazníkov
a dbáme na to, aby parametre našich
výrobkov prekonávali existujúce požiadavky noriem - čistý, jednoduchý
a efektívny design, z ktorého vyžaruje kľud,
a ktorý prispieva k dobrému bývaniu
a zároveň šetrí miesto. Ukľudňujúci oheň
zvyšuje komfort v bývaní, kvalitu života
a prináša do domácnosti našich zákazníkov
pocit bezpečnosti a nezávislosti.

Klimatická zmena a
extrémne prejavy počasia
majú vplyv
na priemyselnú výrobu a
hospodárstvo hneď na
niekoľkých úrovniach. Rastie
počet uvedomelých spotrebiteľov. Zmeny zohľadňujeme pri vývoji
nových produktov a inovatívnych služieb.
V našom úsilí o udržateľný spôsob výroby
budeme i naďalej zvyšovať podiel
obnoviteľných zdrojov surovín a hľadať
nové spôsoby, ako znížiť množstvo odpadu.
Už dnes sa pripravujeme na budúcnosť a
vylepšujeme naše výrobné závody, ponuku
BIM a 3D-CAD nástrojov.
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Meníme sa, ale v duši zostávame rovnakí

Schiedel Slovensko, s.r.o.
Zamarovská 177
91105 Zamarovce
T +421 32 746 00 11

mail@schiedel.sk
www.schiedel.sk

Sme na sociálnych sieťach

Všetky práva vyhradené! Kopírovanie časti alebo dokumentu v celku je možné len s písomným súhlasom spoločnosti Schiedel Slovensko s.r.o..
Vyhradzujeme si právo na zmeny a tlačové chyby. 01/2021

