Opis techniczny
Arkusz specyfikacji

Komora chłodnicza TectoCell Compact 80
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Prosimy zachować do późniejszego użytku!
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1. Dane techniczne
1.1

Wymiary

Typ komory
Grubość ścian
Wysokość zewnętrzna
z podłogą

Wysokość zewnętrzna
bez podłogi

Wymiary komory
Szerokość
Głębokość
1.2

TectoCell Compact
80

TectoCell Compact
100

80 mm

100 mm

2110 mm

2150 mm

2410 mm

2450 mm

2710 mm

2750 mm

2045 mm

2065 mm

2345 mm

2365 mm

2645 mm

2665 mm

1800 - 3600 mm
1200 - 12 000 mm

1800 - 3600 mm
1200 - 12 000 mm

80 mm

100 mm

38 K

45 K

+2°C do +60°C

-25°C do +60°C

Izolacja cieplna
Grubość ścian
Zalecana różnica temperatur według VDI
2055 (∆T w stopniach
Kelvina)
Zakres temperatur
Współczynnik U wg DIN
EN 13165

0,25 W/m2 K

1)

0,20 W/m2 K

Gęstość pianki

40 kg/m3

Klasa materiału

wg DIN 4102, klasyfikacja wg B3

Izolacja

Poliuretan – pianka sztywna z cyklopentanem
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2. Właściwości i opcje
• Szybki i łatwy montaż w systemie pióro-wpust z samocentrującymi złączami mimośrodowymi
• Łatwa rozbudowa i łatwy ponowny montaż dzięki
spoinom bez wypełnienia klejowego i silikonowego
• Podłogi ze stali nierdzewnej marki Viessmann wykonane bezspoinowo i bezstopniowo z łączeniem na
zakładkę
• Antypoślizgowe wytłoczenie w podłodze
• Doskonale dostosowana technika systemowa
z agregatami chłodniczymi i systemami regałowymi
dostępnymi w ramach opcji dodatkowych
• Wysoki standard opakowań gwarantujący bezpieczeństwo towarów i transportu
• Do wyboru bez elementów podłogowych, z ramą
montażową do ścian komory (profil ceowy z tworzywa sztucznego). Profil ceowy posiada krawędzie
uszczelniające względem podłogi budynku
• Komora chłodnicza z drzwiami rozwieranymi
• Opcjonalnie z oświetleniem wewnętrznym, termometrem i zaworem wyrównującym ciśnienie
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3. Informacje ogólne
• Elementy komór chłodniczych Viessmann są precyzyjnie wymiarowane i wykonane z jednorodnego
poliuretanu spienionego cyklopentanem. Wyróżniają je niskie współczynniki przewodzenia ciepła, wysoka wytrzymałość na ściskanie i duża stabilność.
• Połączenie elementów w systemie pióro-wpust oraz
zabezpieczone przed korozją złącza mimośrodowe
zapewniają szybki montaż i demontaż.
• Elementy sufitu komory nie są przystosowane
do oddziaływania dodatkowych sił (obciążenie
śniegiem, deszczówka, napór wiatru itd.). Przed
wejściem do komory w celu montażu sufitowego agregatu chłodniczego lub innych nadbudów,
takich jak haki masarskie, kolejki podwieszane itd.,
należy we własnym zakresie zapewnić dostateczne
usztywnienie lub zabezpieczenie statyczne.

4. Powierzchnie komory
Elementy komór są dostępne z następującymi okładzinami:
STO=
Powłoka proszkowa Viessmann Standard w kolorze
białym, zbliżonym do RAL 9016.

5. Pianka sztywna poliuretanowa
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Komory chłodnicze Viessmann są skutecznie zaizolowane poliuretanem spienionym cyklopentanem i uszczelnione systemem
na pióro-wpust. Cyklopentan pozwala na uzyskanie precyzyjnych wymiarów przy wypełnianiu pianką elementów komór,
przez co ich montaż jest łatwiejszy.
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6. Połączenie i styki elementów komór
Łączenie elementów komór typu sandwich (podłóg, ścian,
sufitów) następuje za pomocą samocentrującego systemu
na pióro i wpust. W elementach zamocowano pokryte pianką
mimośrodowe złącza mocujące z obudową z tworzywa sztucznego i zabezpieczonym przed korozją hakiem mocującym.
Mimośrodowe złącza mocujące zamyka się od wewnątrz;
podczas montażu nie jest konieczny dostęp do komory od
zewnątrz.
Ściany komór przylegają bezpośrednio do podłogi komory,
wykonanej ze stali nierdzewnej i wyposażonej w izolację cieplną.

Ściany TectoCell Compact z pokrytym pianką
złączem mimośrodowym
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Połączenie podłogi ze ścianą
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7. Montaż komory
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Komora chłodnicza i mroźnicza TectoCell
Compact 80 i 100 – montaż: ustawianie na płytach podłogowych
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W komorach chłodniczych ustawianych na wolnym powietrzu mogą występować przebarwienia lakieru wskutek
promieniowania UV.

m
m

W przypadku ustawienia na wolnym powietrzu komorę
należy zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych (obciążenie śniegiem, woda deszczowa, napór
wiatru itp.) poprzez zastosowanie we własnym zakresie
odpowiednich rozwiązań budowlanych (np. samonośne
zadaszenie i ściany boczne). Montaż tych rozwiązań musi
być zakończony przed montażem komory.

0
30

Ustawienie na wolnym powietrzu

-

Komory chłodniczo-mroźnicze eksploatowane w zakresie
temperatur poniżej -5°C muszą zostać ustawione na płytach podłogowych zabezpieczających przed podmarzaniem. Zamiast płyt podłogowych można również zastosować elektryczne ogrzewanie podłogowe.

B

A
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Należy zwrócić uwagę, aby elementy podłogowe były
układane wyłącznie na poziomej i gładkiej podłodze
(zgodnie z przepisami znormalizowanych warunków zlecania i wykonawstwa robót budowlanych VOB). W przypadku nierównej i niepoziomej podłogi i podłogi (np.
beton) należy skompensować różnicę wymiarów, stosując
podkładki.

051-4-0/1

20
0

Komorę należy ustawić w pomieszczeniu z właściwą wentylacją, aby gromadzące się ciepło z agregatu chłodniczego było niezawodnie odprowadzane, a pomieszczenie, w
którym znajduje się komora, nie nagrzewało się. W ten
sposób skraca się również czas pracy agregatu chłodniczego, ograniczając jednocześnie koszty energii elektrycznej i chroniąc agregat chłodniczy. Odległość komory
chłodniczej od ściany budynku oraz wolna przestrzeń nad
komorą przy temperaturze komory w przedziale dodatnim
musi wynosić co najmniej 50 mm, natomiast przy temperaturze komory w przedziale ujemnym – co najmniej
100 mm.

6

8. Elementy podłogowe
T0 = podłoga standardowa
Komora bez elementów podłogowych

8.1 Komory chłodnicze z elementami podłogowymi
z izolacją cieplną
Konstrukcja podłogi:
• austenityczna blacha ze stali nierdzewnej, materiał nr
1.4301,
• płyta rozdzielająca nacisk,
• pianka sztywna PU z piórem i wpustem,
• blacha spodnia.
Właściwości:
• Styki elementów podłogowych są wykonane bezstopniowo i bezspoinowo, łączone kształtowo na zakładkę
i nitowane podczas montażu.
• Powierzchnia ze stali nierdzewnej z właściwościami
antypoślizgowymi we wszystkich kierunkach (R11)
dzięki specjalnemu wytłoczeniu Viessmann.
• Dopuszczalne obciążenia podłóg komór:

8.2

Nacisk kółka
wN
> 1 cm2, twarde
kółko (piekarnia)

Nacisk kółka
wN
> 4 cm2
kółko gumowe

Obciążenie
powierzchniowe
w N/m2

250

1000

30 000

Zakładki podłóg ze stali nierdzewnej

Bezspoinowe podłogi ze stali nierdzewnej
W przypadku podłóg ze stali nierdzewnej połączenie
kształtowe na zakładkę między elementami
podłogowymi jest bezspoinowe i posiada wysokiej
jakości naklejoną uszczelkę.
Zakładka jest nitowana podczas montażu,
co zapobiega wnikaniu wilgoci w podłogę komory,
a tym samym — rozwojowi zarazków.

8.3

Powierzchnia podłogi ze stali nierdzewnej
(z klasą antypoślizgową)
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Wyższy poziom bezpieczeństwa dzięki
antypoślizgowej powierzchni podłogi ze stali
nierdzewnej.
Produkowane przez nas podłogi komór ze stali
nierdzewnej wyróżniają się właściwościami
antypoślizgowymi we wszystkich kierunkach (R11)
dzięki specjalnemu wytłoczeniu Viessmann.
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8. Elementy podłogowe
8.4 Podłoga T0
Podłoga ze stali nierdzewnej w komorach chłodniczych i
mroźniczych TectoCell Compact 80, 100. Przejezdna do
1000 N na jedno gumowe kółko.

Połączenie podłogi ze stali nierdzewnej T0 ze
ścianą komory bez zaokrąglenia

8.5 Komory chłodnicze Compact bez elementów podłogowych
W przypadku eksploatacji komór w dodatnim zakresie
temperatur komorę chłodniczą można ustawić bez elementów podłogowych. Elementy ścienne w celu zamocowania
ustawia się w profilach ceowych wykonanych z tworzyw
sztucznych, które są przykręcane do podłogi pomieszczenia
co 600 mm. Profile te zapewniają uszczelnienie względem
podłogi budynku.
Podczas montażu elementy ścienne łączy się z profilami ceowymi co 300 mm zarówno od wewnątrz, jak i od
zewnątrz za pomocą nitów lub śrub.

mm
12
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Mocowanie ramy montażowej
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9. Drzwi komór chłodniczych
9.1 Opis
• Jednoskrzydłowe drzwi rozwierane, przylgowe, otwierane na zewnątrz, z uszczelką magnetyczną oraz
zdejmowanymi wznoszącymi zawiasami drzwiowymi z regulacją w trzech płaszczyznach.
• Zamknięcie z dźwignią obrotową z zapadką sprężynową i zamkiem bębenkowym oraz awaryjnym otwieraniem zamkniętych drzwi od wewnątrz.
• Drzwi prawe lub lewe.
• Skrzydło drzwi wypełnione poliuretanową pianką sztywną z cyklopentanem.
• Osłona progu drzwi ze stali nierdzewnej w przypadku
komory z elementów podłogowych z izolacją cieplną.

9.2 Rozmieszczenie drzwi
W komorze chłodniczej TectoCell
TECTO Compact
Compact
8080
i 100
i 100
• Drzwi można rozmieścić po odpowiedniej stronie zgodnie z rozstawem modułowym.
• Minimalny odstęp otworu drzwiowego od narożnika
komory wynosi co najmniej 450 mm.

9.3 Montaż zewnętrzny w ościeżnicy drzwiowej
• Ogrzewanie ościeżnicy (patrz tabela).
• Opcjonalnie elementy zamówienia: termometr, wyłącznik oświetlenia i zawór wyrównawczy ciśnienia,
z ogrzewaniem lub bez. Elementy te dostarczane są
luzem i montowane w miejscu montażu.
• Zawór wyrównawczy ciśnienia jest przystosowany do
maks. mocy chłodniczej agregatu chłodniczego 5 kW.
Przy wyższej wydajności chłodniczej należy zamontować większy zawór wyrównujący ciśnienie lub większą
ich liczbę.

9.4 Okablowanie elektryczne
Podczas montażu należy wbudować i założyć
wszelkie przewody.

9.5 Wymiary drzwi1)
Grubość ścian
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Wysokość zewnętrzna
z podłogą (mm)
Wysokość zewnętrzna
bez podłogi (mm)
Szer. w świetle x wys.
w świetle2)
Ogrzewanie ościeżnicy
drzwiowej
1)

2)

80
2110
2410
2710
2045
2345
2645
900 x 1800
900 x 2000
900 x 2200
tak

100
2150
2450
2750
2065
2365
2665
900 x 1800
900 x 2000
900 x 2200
tak/nie

Należy przestrzegać rozporządzenia w sprawie
warunków pracy w obowiązującej wersji
W przypadku komór chłodniczych bez podłogi
wysokość w świetle zwiększa się o 15 mm.
9

10. Wymiary montażowe drzwi komory
10.1 Ościeżnica zamiast środkowego elementu ściennego
Ościeżnicę można umieścić w każdym miejscu ścian
komory przy rozstawie modułowym 300 mm. Należy przy
tym zachować odstęp od narożnika komory w lewo lub
w prawo wynoszący co najmniej 300 mm (patrz rysunek,
wymiar B i C).
D i E = odstęp minimalny 450.
Szer. w świetle
Szer. drzwi w
świetle
(mm)
900

Odstęp A
(mm)

Szerokość
Ościeżnica F
(mm)

150

1200

Element środkowy ościeżnicy
10.2 Wymiary zasięgu skrzydła drzwi komory
Patrz rysunek po prawej stronie

LW + 145 mm
90°

11. Elementy sufitowe

Montaż sufitu

10
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Elementy sufitu komory nie są przystosowane do oddziaływania dodatkowych sił (obciążenie śniegiem i napór
wiatru itd.).
Przed wejściem do komory w celu montażu sufitowego
agregatu chłodniczego lub innych nadbudów, takich jak
haki masarskie, kolejki podwieszane itd., należy we własnym zakresie zapewnić dostateczne usztywnienie oraz
zabezpieczenie statyczne.

12. Wymiary/czas dostawy – znormalizowany artykuł dostępny w magazynie
Komory chłodnicze i mroźnicze dostępne w magazynie:
Typ komory

TectoCell Compact 80

TectoCell Compact 100

Wysokość zewnętrzna ze standardową podłogą T0

2110 mm
2410 mm
2710 mm

2150 mm
2450 mm
2750 mm

Wysokość zewnętrzna bez podłogi

2045 mm
2345 mm
2645 mm

2065 mm
2365 mm
2665 mm

1800 - 3600 mm

1800 - 3600 mm

Szerokość
Głębokość
Czas dostawy

od 1200 mm w rozstawie od 100 mm do 12 000 mm
dostępne od ręki z magazynu
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Länge 4500, 4800, 5100, 5400, 5700, 6000.... bis 12000 im 100 mm Raster

Lagerprogramm
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13. Teksty ofertowe
13.1 Właściwości

13.5 Komory bez elementów podłogowych

- Izolacja cieplna ze sztywnej pianki poliuretanowej,
spienionej Cyklopentanem (zamkniętokomórkowa).
- Gęstość pianki 40 kg/m3.
- Grupa przewodności cieplnej 025 wg DIN 4108.
- Klasa materiału wg DIN 4102, klasyfikacja wg B3.
Grubość ścian (mm)

80

Rama montażowa (profil ceowy z tworzywa
sztucznego) do montażu ścian komory (zastosowanie
tylko w zakresie temperatur dodatnich).

100

Zalecana różnica temperatur
wg VDI 2055 Δ T = (kelwiny)

38 K 45 K

Współczynnik U wg DIN EN 13165 (W/
m2*K) 1)

0,25 0,20

- Elementy komorowe pozbawione mostków cieplnych, o
konstrukcji warstwowej (sandwich), stabilne, samonośne
i precyzyjnie zwymiarowane.
- Maksymalna wolnonośna odległość mocowania elementów
sufitowych: 3600 mm
- TectoCell Compact – podłoga T0
- Elementy ścienne i sufitowe oraz drzwi bez zastosowania
drewna.

13.6 Drzwi komór chłodniczych
Jednoskrzydłowe drzwi rozwierane, przylgowe,
otwierane na zewnątrz, z uszczelką magnetyczną oraz
zdejmowanymi wznoszącymi zawiasami drzwiowymi
z regulacją w trzech płaszczyznach.
Zamknięcie z dźwignią obrotową z zapadką
sprężynową i zamkiem bębenkowym oraz awaryjnym
otwieraniem drzwi zamkniętych od wewnątrz.
Drzwi prawe lub lewe DIN (do wyboru).
Skrzydło drzwi z poliuretanową pianką sztywną
spienianą cyklopentanem.
Osłona progu drzwi ze stali nierdzewnej w przypadku
komory z elementów podłogowych z izolacją cieplną.

13.2 Łączenie elementów komory
Połączenie elementów komory (podłóg, ścian, sufitów)
następuje za pomocą samocentrującego systemu na pióro
i wpust. W elementach zamocowano pokryte pianką
mimośrodowe złącza mocujące z obudową z tworzywa
sztucznego i zabezpieczonym przed korozją hakiem
mocującym.

We własnym zakresie należy zapewnić dostateczne
oświetlenie zgodnie z rozporządzeniem w sprawie
warunków pracy.

13.7 Komory dwufunkcyjne
W komorach dwufunkcyjnych zamontowana jest co
najmniej jedna ściana działowa. Podłogi, ściany i sufity
są dostarczane z łączeniem za pomocą systemu pióro-wpust.

13.3 Powierzchnie komory (z wyjątkiem
wewnętrznej strony podłogi)
STO: powłoka proszkowa Viessmann Standard w kolorze
białym, zbliżonym do RAL 9016.

13.8 Dostawa i montaż
- Styki elementów ściennych wykonane są w systemie
pióro-wpust z uszczelką PE założoną pośrodku.

Dostawa i montaż realizowane są zgodnie z naszym
dokumentem „Specjalne warunki dostaw i montażu
komór chłodniczych”.

13.4 Elementy podłogowe – strona wierzchnia

250

1000

30 000

- Podłoga standardowa: Podłoga ze stali nierdzewnej w
komorach chłodniczych i mroźniczych TectoCell Compact
80 i 100 (bez zaokrąglenia względem ściany komory).
1)

Nie dotyczy elementów podłogi
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13.9 Systemy regałowe i agregaty chłodnicze
– patrz teczka chłodnicza
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Podłoga ze stali nierdzewnej
(materiał nr 1.4301 – austenityczna stal szlachetna).
- Styki elementów podłogowych są wykonane bezstopniowo
i bezspoinowo, łączone kształtowo na zakładkę
i nitowane podczas montażu.
- Powierzchnia ze stali nierdzewnej z właściwościami
antypoślizgowymi we wszystkich kierunkach
(R11) dzięki specjalnemu wytłoczeniu Viessmann.
- Dopuszczalne obciążenia podłóg komór:
Obciążenie
Nacisk kółka w N Nacisk kółka w N
powierzchniowe
2
2
> 1 cm , twarde
> 4 cm
w N/m2
kółko (piekarnia) kółko gumowe

14. Teksty ofertowe – specyfikacja
L.p.
Nr

Liczba

Przedmiot

Cena jedn.

Cena łączna

Komora chłodnicza i mroźnicza TectoCell Compact Viessmann

Wymiary zewnętrzne łącznie
Szerokość:
0000 mm
Głębokość:
0000 mm
Wysokość:
0000 mm

Typ komory:
o TectoCell Compact 80
Grubość ściany 80 mm (współczynnik U = 0,25 W/m²K wg DIN
EN 13165),
dla różnic temperatur do ΔT = 38 K wg DIN 2055
Zakres temperatur: od -20°C do +60°C
o TectoCell Compact 100
Grubość ściany 100 mm (współczynnik U = 0,20 W/m²K wg DIN
EN 13165),
dla różnic temperatur do ΔT = 45 K wg DIN 2055
Zakres temperatur: od -25°C do +60°C

Konstrukcja ściany:
Połączenie elementów przez samocentrujący, uszczelniający system na
pióro i wpust. Otoczone pianką, zabezpieczone przed korozją złącza mimośrodowe do siłowo zamkniętego, wzajemnego łączenia elementów. Złącza
mimośrodowe są umieszczone w korpusach z tworzywa sztucznego, otoczonych pianką, bez mostków cieplnych.
Powierzchnia elementów ściennych, sufitowych i drzwiowych na zewnątrz i
wewnątrz jest wykonana z ocynkowanej blachy stalowej, powlekanej proszkowo, w kolorze białym zbliżonym do RAL 9016
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Podłoga:
o Podłoga standardowa T0
Elementy podłogowe od strony wewnętrznej ze stali nierdzewnej
(1.4301), wytłoczenie antypoślizgowe, klejone do wodoodpornie laminowanej płyty wiórowej/multiplex, zakładka na styku elementów podłogowych
dop. obciążenie/kółko: 1000 N/kółko
obciążana powierzchnia: 4 cm²
dop. obciążenie powierzchniowe: 30 000 N/m²

Elementy podłogowe – powierzchnia ze stali nierdzewnej
Kółko < 1 cm2 Kółko < 4 cm2 Powierzchnia 1 m2
250 N
1000 N
30 000 N
Drzwi:
Jednoskrzydłowe drzwi rozwierane, przylgowe, otwierane na zewnątrz,
z uszczelką magnetyczną oraz wznoszącymi zawiasami drzwiowymi z regulacją, zamknięcie z dźwignią dociskową z zapadką sprężynową, możliwość
zamknięcia na klucz, awaryjne otwieranie od wewnątrz, do wyboru drzwi
DIN lewe lub prawe.
1. Jednoskrzydłowe drzwi rozwierane
a) Środkowy element drzwiowy
Szer. w świetle ________ x ________ mm
Zawieszenie drzwi
lewe DIN o
prawe DIN

o
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14. Teksty ofertowe – specyfikacja
L.p.
Nr

Liczba

Przedmiot

Cena jedn.

Cena łączna

Akcesoria
Panel sterowania ze zintegrowanym przełącznikiem oświetlenia
Dopłata:
Termometr

Dopłata:

Zawór wyrównujący ciśnienie
Do 5 kW wydajności chłodniczej

Dopłata:

Ogrzewany zawór wyrównujący ciśnienie, ogrzewanie ościeżnicy i
Wyłącznik termiczny
Dopłata:
Do 5 kW wydajności chłodniczej
Kurtyna taśmowa
do montażu ściennego, szer. w świetle ______ x ______mm
Dopłata:
do montażu sufitowego, szer. w świetle ______ x ______mm

Dopłata:
Dopłata:

Wentylacja od spodu
00060001
Płyty o grubości 30 mm do wentylacji komory od spodu

Nr kat.

Maskownica podłogowa
7021 144
Do maskowania komór z podłożonymi płytami podłogowymi

Nr kat.

Rampa najazdowa
Nr kat.
________
Materiał: blacha ze stali nierdzewnej
wys. __________ mm, dł. __________ mm, szer. _________ mm
do drzwi o szerokości w świetle __________ mm.
Haki na mięso i wędliny

Dopłata:

Lampa diodowa komory chłodniczej/mroźniczej (sufit)
Dopłata:
Zakres temperatur: -25 do +35°C
Stopień ochrony: IP 44, obudowa: stal ocynkowana, ciągniona bezszwowo
Powłoka: proszkowa, kolor biały RAL 9016
Rozpraszacz: poliwęglan, kolor opalowy, przyłącze sieciowe: 220 do 240 V,
50 / 60 Hz
Źródło światła: moduł LED High Power (18 W/1800 Lm)
Wymiary: 380 x 147 x 113 mm
Okablowanie i przyłączenie do zasilania są świadczeniami realizowanymi na
miejscu ustawienia
Cena łączna: .......................................: EUR
(bez agregatu chłodniczego, bez urządzenia alarmowego, bez wyposażenia
wewnętrznego, bez montażu)
Montaż ..................................: EUR
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Lampa diodowa komory chłodniczej/mroźniczej (ościeżnica) Dopłata:
Temperatura otoczenia: min. -30°C do maks. +45°C
Stopień ochrony: IP44, obudowa: stal ocynkowana
Powłoka: proszkowa, kolor biały RAL 9016
Rozpraszacz: poliwęglan, układ elektryczny: przewody elastyczne
Źródło światła: moduł LED High Power (10 W), strumień świetlny: 1213 lm
Okablowanie i przyłączenie do zasilania są świadczeniami realizowanymi na
miejscu ustawienia

Austria
Viessmann Kühlsysteme Austria GmbH
Telefon +43 72 35 66367-0
office_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
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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 ﬁliále
Telefon +371 6782 8449
info.lv@viessmann.com
www.viessmann.com

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
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