




Jsme přesvědčeni: Kvalita je všechno. Bez kvality nedává nic smysl. Proto 
každý den překonáváme sami sebe. Díky dialogu s našimi zákazníky vyvíjíme 
stále lepší výrobky a služby. Pracujeme na budoucím rozvoji naší společnosti, 
aniž bychom ztráceli ze zřetele vlastní minulost.

Při všem, co děláme, jsme spojeni s nejvyšší kvalitou. A to ne od včerejška, ale 
už přes 115 let máme vizi zásadně měnit instalační techniku. S více než 4 000 
zaměstnanci a deseti mezinárodními lokalitami jsme se stali jednou z celosvě-
tově vedoucích společností v oboru instalační techniky a přesto zůstáváme 
rodinným podnikem, který nastavuje vlastní měřítka. Jen tak můžeme vyvážet 
kvalitu „made in Germany“ do celého světa a nabízet výrobky nejvyšší úrovně.

Pomáhat co nejvíce našim zákazníkům při jejich každodenní práci je pro nás 
velmi důležité. Slaďujeme techniku, materiály a komfort, věnujeme čas zajištění 
kvality a investujeme do výzkumu a vývoje. Výsledkem je perfektně sladěný 
systém přes 17 000 výrobků, které si lze rychle a spolehlivě objednat. Kromě 
toho jsme si vědomi odpovědnosti jako globálně působící společnost a své 
znalosti sdílíme s našimi zákazníky po celém světě.

Protože jsme přesvědčeni: Kvalita je všechno. Bez kvality nedává nic smysl. 

Viega.

CONNECTED 
IN QUALITY.



Společnost, která směřuje do 
budoucnosti s jasnou vizí.
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Servis, díky kterému jsme 
našim zákazníkům partnerem.

Výrobky, které umožňují 
nejlepší výkony.
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NEUSTÁLE SE VYVÍJET A 
PŘITOM ZACHOVÁVAT  
 VĚRNOST VLASTNÍM 
HODNOTÁM.
Náš požadavek na vlastní společnost.

Průkopník v četných odborných znalostech,  
které se zabývají tématy oboru.

Rozmanité inovace, které 
způsobily revoluci na trhu.



115 let rodinný podnikJiž více než 



4. generace rodinného podniku

ROZVÍJET SE V LÍDRA 
SVĚTOVÉHO TRHU  
A PŘITOM ZŮSTAT 
RODINNÝM PODNIKEM.
Náš požadavek na vlastní kulturu společnosti.



Rodinný podnik
V roce 1899 založil Franz-Anselm Viegener rodinný podnik 
a položil tak základy úspěšné historii Viega. Vše začalo výrobou 
pivních armatur, které se prodávaly místním pivovarům. Podnik 
se však rychle rozvíjel a nabídka se rozšiřovala. Nejprve po ote-
vření první pobočky o odtokové a přepadové soupravy, pak také 
o techniku spojování měděných trubek a plastové výrobky pro 
sanitární oblast. Se zavedením techniky lisování mědi uprostřed 
devadesátých let a SC-Contur v roce 2000 způsobila Viega hned 
dvakrát za sebou revoluci na trhu – a v tom pokračujeme dodnes.

Globální společnost
Mezitím se Viega s deseti pobočkami po celém světě, s více 
než 4 000 zaměstnanci a širokým sortimentem pro celou in-
stalační techniku v oboru sanity, topení a klimatizace stala 
jednou z vedoucích společností v tomto oboru. Přes značný 
rozvoj se nám však podařilo uchovat hodnoty, které náš podnik 
definují od jeho začátku a které nám dodnes přinášejí úspěch. 
Ve středu zájmu jsou přitom lidé, kteří tvoří základ společnosti 
Viega, její zaměstnanci. Tím, že podporujeme jejich další vzdě-
lávání, nepodporujeme jen jejich osobní úspěch, ale úspěch celé 
společnosti Viega. Protože nemyslíme jen v rámci kvartálů, ale 
na celé generace.

založení

1899

4 000
zaměstnanců po 
celém světě

více než 

Zůstáváme věrni sami sobě  7



HRÁT HLAVNÍ ROLI TAKÉ V 
OTÁZKÁCH DNEŠNÍ DOBY.
Náš požadavek na vlastní zodpovědnost.

jakost pitné vody



ocenění za design

100
přes 

protipožární 
ochrana

energetická efektivita

Odpovídáme na důležité otázky
Jako mezinárodně působící společnost si Viega uvědomuje 
vlastní odpovědnost. Proto se s chutí angažujeme v důležitých 
základních otázkách oboru a aktivně pracujeme na vytváření 
norem a pravidel. Předáváme naše znalosti na seminářích a 
rozvíjíme tak vlastní schopnosti. Skrze překážky v každodenním 
provozu rosteme společně s našimi zákazníky.

Jakost pitné vody
Zachování kvality pitné vody je pro společnost Viega zcela zá-
sadním požadavkem. Naše aktivity v této oblasti proto daleko 
přesahují pouhý vývoj výrobků a použití správných materiálů. 
Pitná voda je mimořádně cenná surovina a ne nadarmo je to 
jedna z nejpřísněji kontrolovaných látek určených ke konzumaci. 
Se samozřejmostí tedy svým rozsáhlým servisem a relevantními 
semináři pomáháme našim zákazníkům k zachování kvality pitné 
vody. Pro správnou realizaci získaných znalostí používáme pak 
naše inovativní řešení. Například výrobky Viega s funkcí Hygiene+ 
pomáhají zabránit stagnaci a kritickým teplotám v instalacích 
pitné vody.

Design
Viega před stěnou se stále vyvíjí. V oblasti předstěnové a od-
vodňovací techniky vyrábíme produkty, které jsou na technicky 
nejmodernější úrovni a svým designem stále znovu nastavují mě-
řítka a jsou pravidelně oceňovány. Dokládá to více než 100 oce-
nění designu, která jsou minimálně tak působivá, jako jasná řeč 
tvarů našich výrobků.

Protipožární ochrana
V otázce protipožární ochrany dokazuje Viega stále znovu, čeho 
je schopná. Naše rozmanitá nabídka protipožárně testovaných 
potrubních systémů a kombinací splňuje vysoké požadavky na 
preventivní protipožární ochranu. Veškeré potrubní systémy 
Viega tak lze například instalovat s nulovým odstupem. To umož-
ňuje realizovat speciální průchody potrubí a přitom daleko pře-
konat normativní předpisy. Zaručuje to optimální podmínky pro 
bezpečné instalace v budovách.

Energetická efektivita
Šetrným a efektivním zacházením s energií dokazuje Viega svě-
domitost globálního hráče. Efektivita je pro nás samozřejmostí. 
Našim zákazníkům díky inovativním systémům plošného tem-
perování a izolací navíc nabízíme možnost vytvářet energeticky 
efektivní a trvale udržitelné potrubní systémy. Pomáháme i při 
nutném kvalifikovaném plánování a realizaci. Pomocí naší mo-
derní instalační techniky se tak podstatně sníží spotřeba a použije 
se vždy jen tolik energie, kolik je jí skutečně zapotřebí.

Dokazujeme kompetence  9



mezioborový odborný tým pro 
výzkum a vývoj

INOVACE, KTERÉ CELÝ 
OBOR A NAŠE ZÁKAZNÍKY 
POSUNUJÍ RYCHLEJI 
K CÍLI.
Náš požadavek na vývoj nových výrobků.



Vize
Usnout na vavřínech – u Viega o tom ani nepřemýšlíme. Naši 
zaměstnanci v oboru výzkumu a vývoje pracují stále znovu na 
zlepšování výrobků a inovacemi nastavují měřítka po celém 
světě. Jedním z příkladů je zavedení naší techniky lisování 
mědi, díky které jsme se stali lídrem světového trhu v oboru 
kovových lisovacích spojovacích systémů. Nebo vynález 
Viega SC-Contur, kterým jsme způsobili revoluci na trhu in-
stalační techniky. Viega umí přesvědčit i sprchovým žlábkem 
Advantix Vario, prvním žlábkem, který lze zkrátit, stejně jako 
elektronicky ovládanou vanovou armaturou Multiplex Trio E.

Vývoj
Toto vše lze doložit jasnými fakty. Viega vlastní mnoho přihlá-
šených patentů, které podtrhují její vlastní nároky a inovační 
sílu. Díky našemu vynalézavému duchu jsme často nevyvinuli 
jen jednotlivý výrobek, ale celé jejich spektrum. Ve veškerých 
oblastech výrobků jsou to vždy inovace od Viega, které po-
hání trh vpřed.

lídr světového trhu kovových 
lisovacích spojovacích systémů

mnoho nových přihlášených patentů

Myslíme na budoucnost  11



1995

2000

Zavedení Viega Profipress

Světová premiéra: Viega SC-Contur zviditelňuje 
neslisované spoje a způsobuje revoluci  
v technice lisování

2007
Představení designových řad Visign 
for Style a Visign for More

2007
Zavedení systému plošného 
temperování Fonterra



2009
Viega Raxofix zajišťuje minimální ztráty 
tlaku u plastových potrubních vedení

2014
Viega Megapress umožňuje slisování  
silnostěnných ocelových trubek

2011
Viega Advantix Vario, první sprchový 
žlábek, který lze zkrátit; revoluce  
v designu koupelny

2009
Elektronicky řízené vanové armatury Multiplex 
Trio E ohromují snadným ovládáním a oceněním 
za design

Neustále inovativní  13



perfektně sladěný modulární 
systém výrobků pro všechny oblasti použití

17 000

VYUŽÍT VEŠKERÉ MOŽNOSTI 
NA CESTĚ K ÚSPĚCHU 
NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ.
Náš požadavek na vlastní výrobky.



vysoce kvalitní materiály, které 
zajišťují nejvyšší kvalitu

lokalit po celém světě
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instalace 
pitné vody

instalace 
vytápění

instalace plynu

technické vybavení budov

předstěnová  
technika

odvodňovací technika

plošné temperování

NABÍDNOUT PRO KAŽDOU 
OBLAST POUŽITÍ VHODNOU 
INSTALAČNÍ TECHNIKU.
Náš požadavek na vlastní produktové spektrum.



Myslíme na vše
Se zavedením techniky lisování mědi si Viega udělala jméno po 
celém světě a rychle se vyvinula v lídra světového trhu v oboru 
kovových lisovacích spojovacích systémů. Ve všech oblastech 
použití instalační techniky jsme vedoucím poskytovatelem sys-
tému. Naši zákazníci se mohou spolehnout na přesně navzájem 
sladěný modulární systém a maximální kvalitu jak u budov, tak u 
průmyslových zařízení, či při stavbě lodí.

Technické vybavení budov
Výrobky Viega pro technické vybavení budov nastavují stále nová 
měřítka. Náš modulární systém svými praktickými a technicky 
promyšlenými komplexními řešeními přesvědčuje v instalacích 
pitné vody, plynu a vytápění, stejně jako ve speciálních aplika-
cích. Naše potrubní systémy se tak často používají v nemocnicích, 
kde je maximální kvalita pitné vody naprostou nezbytností, nebo 
na stadionech a sportovištích, kde musí být při krátkodobých zá-
těžových špičkách k dispozici dostatečné kapacity. Kromě toho 
nabízíme výrobky pro předstěnovou a odvodňovací oblast, které 
spojují vynikající techniku s oceněným designem. To je rozhodu-
jící zejména pro hotelové asociace, kde je koupelna pro hosty při 
výběru stále důležitějším kritériem. Naši nabídku završují speciální 
řešení plošného temperování, která jsou jak vysoce komfortní, tak 
i maximálně efektivní.

Průmyslová zařízení
Průmyslová zařízení vyžadují mimořádně odolné potrubní systémy. 
Musejí spolehlivě odolávat extrémně silnému zatížení a musí mít 
dlouhou životnost. V této oblasti nabízíme četná řešení, která jsou 
díky svým výhodám při zpracování mimořádně hospodárná.

Stavba lodí
Při stavbě lodí jsou zapotřebí extrémně výkonné potrubní systémy. 
Musejí odolávat jak zatížením způsobeným vedeným médiem, 
tak i extrémním vnějším vlivům. Materiál tedy musí být nadprů-
měrně robustní a mít dlouhou životnost. Stísněný prostor a přísná 
bezpečnostní ustanovení navíc ztěžují montáž. To je velká výzva, 
kterou na světových mořích zvládáme za pomoci našich prvot-
řídních produktů.

Serenade of the Seas, Royal Caribbean International 
© Photo: Royal Caribbean Cruises Ltd.

stavba lodí

průmyslová zařízení

hotelová asociace

Sheraton New York Times Square Hotel, New York, USA

Vždy správné řešení  17



PŘESVĚDČOVAT PRACÍ 
MÍSTO PŘESVĚDČOVÁNÍ  
K PRÁCI.
Naše referenční objekty.

Dalího muzeum, St. Petersburg, FL, USA
© Architects, Design: HOK



Jen to nejlepší
Pro Viega není jeden zákazník důležitější než druhý. Přesto jsme při-
rozeně hrdí na to, že se naše výrobky používají v mnoha mimořádně 
reprezentativních stavbách. Jsme hrdí především tehdy, když je to 
zásluha výhradně vysoké kvality a spolehlivosti našich výrobků. 

Naše výrobky se tak znovu objevují ve velkých projektech, ve 
kterých hraje důležitou roli především systematická součinnost. 
Naše výrobky jsou často první volbou také všude tam, kde musí 
být splněny extrémní požadavky jak na prvotřídní kvalitu materiálu, 
tak i na bezpečnost.

Allianz Arena, Mnichov, Německo

© Photo: Allianz Arena München Stadion GmbH

Pentagon, Washington, D.C., USA

Dětská onkologie, Moskva, Rusko

Dokazujeme kvalitu  19



Vše na jednom místě
Různorodé požadavky na technické vybavení budov jsou stále 
složitější. Přesné plánování a do detailu promyšlená řešení vám 
pomohou je splnit. Viega nabízí kompletní modulární systém, 
ve kterém je vše navzájem sladěno. Jak napříč materiály, tak 
systémy. Naši zákazníci získají vše na jednom místě a mohou se 
spolehnout na to, že i při instalaci se k sobě vše hodí. Zaručují 
to perfektní přechody mezi systémy a rozhraní, která lze rychle 
a snadno spojovat.

Systémové řešení
Naše potrubní systémy jsou vysoce kvalitní, zcela bezpečné 
a mimořádně hospodárné. Neustále je zdokonalujeme, aby 
splňovaly zákonné normy a pravidla a požadavky současné 
i budoucí praxe. Výrobky se používají v technickém vybavení 
budov, v průmyslových zařízeních a při stavbě lodí. Díky našim 
zkušenostem s plastovým potrubím můžeme nabídnout široké 
spektrum výrobků pro plošné temperování. Systémy zajišťují 
přesnou teplotu jak ve velkých průmyslových halách, tak i v 
malých rodinných domech a jsou maximálně efektivní díky ino-
vativnímu ovládání. Naše předstěnové a odvodňovací výrobky 

odvodňovací technika

 VYTVOŘIT SYSTÉMOVÝ 
SVĚT, VE KTERÉM 
JEDNOTLIVÁ ŘEŠENÍ DO 
SEBE PERFEKTNĚ ZAPADAJÍ.
Náš požadavek na komplexní systémová řešení.



přináší do koupelny vytříbenou techniku, vynikající design a 
maximální pohodlí. Naše předstěnové systémy nabízí rozmanité 
možnosti dispozičních řešení koupelny a snadno se montují. 
Nad našimi ovládacími deskami lidé žasnou díky jejich vysoce 
kvalitním materiálům, fascinujícímu designu, minimalistickým 
tvarům a technickým vychytávkám, jako je bezdotykové spla-
chování. Naše sprchové žlábky a odtoky poskytují maximální 
výkon i při malých konstrukčních rozměrech a svým designem 
nastavují stále nová měřítka. Rovněž naše elektronicky řízené 
vanové armatury dokazují naši inovační sílu.

technika vedení potrubí

předstěnová technika

plošné temperování

design

Vše na jednom místě  21



vysoce kvalitní materiály

100 %

MATERIÁLY, KTERÉ SPLŇUJÍ  
 A ČASTO I PŘEKONÁVAJÍ 
NORMY.
Náš požadavek na kvalitu materiálu.



Nejvyšší kvalita již od prvního momentu
U společnosti Viega dbáme na nejvyšší kvalitu již při výběru mate-
riálu. Při výrobě používáme jen materiály, které splňují naše vysoké 
požadavky. Platí to pro výrobky, které později přijdou do styku 
s citlivými médii, jako pitnou vodou, stejně jako pro výrobky, které 
jsou vystaveny obzvláště vysokým zatížením.

Spoléháme se na vlastní silné stránky
Abychom splnili všechny naše požadavky, bereme výrobu do 
vlastních rukou. Naše slévárna, která patří k nejmodernějším 
v celé Evropě, a vysoce moderní výrobní zařízení zajišťují, že naše 
inovace budou díky použití vysoce kvalitních materiálů zcela do-
konalé. Požadavky norem a pravidel jsou tak nejen dodržovány, 
ale často i překonávány.

Zdroj kvalitní pitné vody
Volba správných materiálů má stěžejní význam zejména v otázce 
pitné vody. Proto používáme pouze ty materiály, které nemohou 
změnit kvalitu pitné vody. Vytváříme tak ideální předpoklady pro 
zachování kvality pitné vody.

Materiály pro všechny aplikace
Díky použití různých materiálů jsou pro každou oblast použití za-
jištěny optimální podmínky. Ušlechtilá ocel se hodí zejména pro 
použití v citlivých instalacích pitné vody, ale i v mnoha smíšených 
instalacích. Měď je zase skutečně univerzálním materiálem, který 
pokryje velmi mnoho oblastí použití. Podobně jako červený bronz. 
Jeho použití v instalacích pitné vody je nezávadné a tento materiál 
se navíc vyznačuje dlouhou životností a odolností v nejtvrdších 
podmínkách. Další materiály, jako ocel s povrchovou úpravou zin-
kem a niklem nebo uhlíková ocel bodují především svojí hospo-
dárností a mimořádnou robustností. Konečně plast nabízí téměř 
neomezené možnosti použití. Výkonné polymery jsou vysoce kva-
litním a inovativním řešením a jsou ideální jak v potrubních systé-
mech s požadavkem na vysokou flexibilitu a hospodárnost, tak 
i v odvodňovací technice.

ušlechtilá ocel

plast měď

červený bronz

Kvalita bez kompromisů  23



závod Großheringen závod Niederwinkling

závod Attendorn-Ennest
správa společnosti Viega GmbH & Co. KG, 
Attendorn závod Lennestadt-Elspe

sídel v Německu

5

ZAJISTIT NĚMECKÉ 
STANDARDY KVALITY –  
V JAKÉKOLI ZEMI.
Náš požadavek na vlastní výrobu a rozvoj.



Nejvyšší standardy
Vážíme si spojení s nejvyšší kvalitou a nehodláme tedy při výrobě a vývoji při-
stoupit na žádné kompromisy. U společnosti Viega je proto maximální kvalita 
při výrobě i vývoji samozřejmostí. Umožňují to naši vysoce kvalifikovaní za-
městnanci, kteří se v moderních laboratořích výzkumu a vývoje a ve výrobních 
dílnách starají o absolutní přesnost a spolehlivost výrobků.

Made in Germany
Vědomě se hlásíme k výrobním standardům Německa, což rozhodujícím způ-
sobem přispívá k vysoké kvalitě našich výrobků. Jsme totiž schopni dodržovat 
a sledovat ty nejvyšší nároky. Výrobky podle německých standardů vznikají i 
v našich pěti mezinárodních lokalitách. Můžete se tak spolehnout na dostup-
nost našich služeb při jejich neměnné a nejvyšší kvalitě „made in Germany“.

Viega LLC, McPherson, Kansas, USA

Jiangsu Jinyang Viega Plumbing 
Systems Co., Ltd., Wuxi, China

mezinárodních lokalit podle německých standardů

5
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ZAJISTIT, ABY SE ZÁKAZNÍCI 
MOHLI 100 % SPOLEHNOUT 
NA VŠE, CO OPUSTÍ NÁŠ 
ZÁVOD.
Náš požadavek na zajištění kvality.

zkouška tvrdosti  
ve studené komoře  
při až –30° C



Testy náročnější než praxe
Výrobky Viega musí zvládat tvrdé podmínky a splňovat poža-
davky pro použití v praxi. Proto je nejprve důkladně testujeme. 
Naše dlouhodobé testy a zkoušky tvrdosti zajišťují, že veš-
keré výrobky mají nutná osvědčení a všechny normy, zákony 
a pravidla nejen splňují, ale často i překonávají. Přitom jsou 
koncipovány tak, aby neobstály jen při běžném pracovním 
nasazení, ale i v extrémních situacích. Všechny naše potrubní 
systémy musí například v naší chladné komoře zvládnout 
teploty až –30 °C, aniž by ztratily některou ze svých vlast-
ností. Nové výrobky a inovace jsou současně podrobovány 
praktickým testům na několika vzorových staveništích, aby 
se dokázala jejich způsobilost pro každodenní použití.

Zaručeně testované
Testy výrobků nastavují měřítka na trhu – v otázce kontroly 
kvality je laťka mimořádně vysoko. Neboť dříve než závod 
opustí byť i jediná spojka, je podrobena přísným zkušebním 
postupům. Využíváme při nich jak vizuální kontroly našimi 
vyškolenými zaměstnanci, tak i na milimetr přesné snímání 
nejmodernější kamerovou a laserovou měřicí technikou. Dě-
láme vše pro to, aby se naši zákazníci mohli na každý prvek 
100% spolehnout.

testy životnosti a dlouhodobého 
zatížení

bezpečnost a spolehlivost

100

100 %

testovacích metod zaměřených na praxi

více než 

několik kontrol kvality a vizuálních kontrol 
každého výrobku
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mezinárodních seminárních 
středisek, ve kterých své znalosti 
předáváme našim zákazníkům
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NIKDY NEZTRATIT PŘEHLED 
A ZŮSTAT STÁLE 
V KONTAKTU.
Náš požadavek na vlastní servisní služby.



skladovacích míst naší logistiky zajišťuje 
permanentní dostupnost našich výrobků100 000

místní poradenství na více než trzích po celém světě50



BÝT NEPŘETRŽITĚ K DISPOZICI 
PRO KAŽDODENNÍ PRÁCI 
NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ.
Náš požadavek na kontakt se zákazníky.



Partnerem našim zákazníkům
Úspěch zákazníků je pro Viega více než důležitý, je motorem, který 
nás žene v naší každodenní práci vpřed. Vyrábíme a zákazníkům do-
dáváme inovativní produktová řešení jako jejich partner. Zároveň jsme 
také kontaktním partnerem a kompetentním poradcem pro zodpově-
zení všech otázek a řešení vzniklých komplikací. A nezáleží na tom, 
zda se otázky týkají našich vlastních produktů, či aktuálních témat 
a výzev na trhu. Proto pomáháme našim zákazníkům již během projek-
tování a doprovázíme je při realizaci jejich projektů. Například pomocí 
komplexních softwarových řešení, která zohledňují aktuální normy 
a pravidla přímo při výpočtech. Postaráno je pak o vysokou bezpeč-
nost projektů a umožněny jsou hygienické, efektivní a hospodárné 
instalace.

Kdykoliv k dosažení
Abychom byli den co den nablízku zákazníkům, vsázíme i v této ob-
lasti na nejvyšší kvalitu. Mnoho interních i externích zaměstnanců 
spolu se zaměstnanci v servisních centrech se stará o to, abyste nás 
kdykoliv mohli zastihnout prostřednictvím mnoha různých kanálů – 
telefonicky, online, či poradenstvím na místě. Na našich webových 
stránkách také zveřejňujeme naše rozsáhlé technické dokumenty 
k veškerým výrobkům a jednotlivým tématům.

Stále v kontaktu
Abychom nikdy neztratili přehled, stále s našimi zákazníky komuni-
kujeme. Vyměňujeme si s nimi kontakty a pozorně jim nasloucháme, 
abychom pochopili, co potřebují pro svůj růst. Proto je Viega zastou-
pena na četných veletrzích na celém světě a hledá osobní kontakty. 
Jen tak je možné nabídnout přesně ta řešení, která posunou naše 
zákazníky dopředu.

osobní podpora díky četným obchodním 
zástupcům po celém světě

snadná dosažitelnost 
telefonicky nebo online

přímá výměna kontaktů na národních 
a mezinárodních veletrzích
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NABÍZET NAŠIM 
ZÁKAZNÍKŮM JISTOTU, ŽE 
Z VÍCE NEŽ 17 000 VÝROBKŮ 
DOSTANOU VŽDY TEN 
SPRÁVNÝ.
Náš požadavek na vlastní podnikovou logistiku.



Vše kdykoliv na skladě
Svojí vlastní podnikovou logistikou nastavuje Viega měřítka 
v oboru dostupnosti výrobků a servisních služeb. Proto dále 
investujeme do její výstavby a v současnosti disponujeme 
téměř 100  000  skladovými místy. To nám umožňuje mít 
trvale na skladě, a tím okamžitě dostupných, více než 17 000 
výrobků. Platí to pro aktuální sortiment a mnoho náhradních 
dílů. Spolehlivost u nás začíná již u objednávky.

Vysoce výkonná expedice
Naše logistika přesvědčuje nejen svojí velikostí – díky inteli-
gentní technologii elektronického zpracování údajů patří naše 
logistické centrum i k nejmodernějším. Počítačově řízený tok 
materiálu, naskladnění a vyskladnění, vyřizování objednávek 
a expedice jsou perfektně navzájem sladěné. Četné kontroly 
nepřipouštějí téměř žádnou chybu a zajišťují kompletní a velmi 
rychlé dodávky přesně v daném termínu. Pomocí specific-
kých údajů zákazníka je navíc možné přizpůsobit dodávku 
individuálním požadavkům a podstatně urychlit naskladnění. 
Naši zákazníci se tak mohou spolehnout na každou dodávku.

17 000

dodávky na míru podle individuálních 
potřeb zákazníků

výrobků neustále na skladě

přesné dodržování smluvených termínů

více než 
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Německo, 
Attendorn

Großheringen
Niederwinkling

Rusko,
Moskva

Polsko,
Varšava

Chorvatsko,
Záhřeb

Maďarsko,
Budapešť

Rakousko, 
SeewalchenItálie

Bologna

Nizozemsko,
Naarden

Austrálie,
Sydney

Čína,
Wuxi

USA,  
McPherson, 

Kansas

USA,  
Nashua,  

New Hampshire

Dánsko, 
Kodaň

PŘEDVÍDAT, CO PŘINESE 
BUDOUCNOST A PŘIBLIŽOVAT 
JI NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM.
Náš požadavek na 15 mezinárodních seminárních středisek.



Předávání znalostí
Během více než 115 let nasbírala Viega velmi mnoho zkuše-
ností a důležitého know-how. Tyto znalosti si však v žádném 
případě nenecháváme pro sebe. Rádi se o ně dělíme s našimi 
zákazníky. A to v celkem 15 seminárních střediscích po celém 
světě. Vždy aktuální, kdykoliv relevantní a především pro 
každého dostupné – od učňů až po podnikatele, od odbor-každého dostupné – od učňů až po podnikatele, od odbor-každého dostupné – od učňů až po podnikatele, od odbor
ných řemeslníků přes projektanty až po architekty.

Zprostředkování obsahu
Klíčem úspěchu seminářů Viega jsou lidé, kteří naše znalosti 
předávají zákazníkům. Renomovaní docenti a přednášející vy-
světlují v seminářích speciálně přizpůsobených našim zákaz-
níkům témata týkající se teorie i praxe. Ať už jde o nejnovější 
normy či směrnice, nebo důležité otázky jako zajištění kvality 
pitné vody či otázky ohledně běžné instalační techniky. Se-
mináře Viega pokrývají široké spektrum a našim zákazníkům 
nabízejí možnost se dále rozvíjet. Můžeme tak doplnit naši 
nabídku společnosti Viega sestávající se z vysoce kvalitních 
výrobků, rozsáhlého servisu a prvotřídního poradenství a op-
timálně podporovat zákazníky při jejich každodenní práci.

Předávání znalostí  35



Ať již při vývoji inovací, výrobě produktů, kontaktu s našimi zákazníky nebo 
při řízení společnosti – při všem, co děláme, jsme spojeni s nejvyšší kvalitou. 
Tento slib dokazujeme každý den. 

KVALITA JE VŠECHNO.  
BEZ KVALITY NEDÁVÁ  
NIC SMYSL.
Viega. Connected in quality.
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