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Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowego zakładu
Viessmann Refrigeration Solutions w Legnicy, Polska

● Nowa siedziba dla działu rozwiązań chłodniczych firmy
Viessmann

● Max Viessmann, Prezes Zarządu Viessmann Group, wmurował
kamień węgielny

● Stworzenie podstaw dla bardziej zrównoważonej działalności
w pobliżu rynku środkowoeuropejskiego

● Największa pojedyncza inwestycja w obszarze rozwiązań
chłodniczych od momentu jego powstania w 2013 r.

Legnica (Polska), 09/06/2022 - Firma rodzinna Viessmann, jeden z wiodących na świecie
dostawców zrównoważonych rozwiązań w zakresie klimatu (ogrzewanie, chłodzenie,
chłodnictwo, woda i jakość powietrza) oraz energii odnawialnej, buduje nową siedzibę dla
swojego obszaru biznesowego Refrigeration Solutions. Firma zainaugurowała budowę
nowej siedziby w Legnicy, w Polsce, uroczystym wmurowaniem kamienia węgielnego. Nowy
budynek podkreśla zamiar firmy, aby w perspektywie średnioterminowej rozszerzyć
działalność w zakresie rozwiązań chłodniczych na inną podstawową działalność, obok
tradycyjnego obszaru biznesowego Climate Solutions, co zapewni dodatkowy wzrost.

Rynki chłodnicze w Europie Środkowej są ważnym czynnikiem wzrostu w nadchodzących
latach, co skłoniło firmę Viessmann do podjęcia decyzji o budowie zakładu w Polsce. Firma
Viessmann Refrigeration Solutions stawia sobie za cel opracowywanie
najnowocześniejszych produktów przy jednoczesnym prowadzeniu działalności w sposób
jak najbardziej efektywny i zrównoważony. Nowy zakład w Legnicy oferuje odpowiednie
warunki do realizacji tego celu.

"Nowa siedziba firmy Viessmann będzie wyrazem naszego nieustającego zaangażowania w
dalszy rozwój branży chłodniczej. Legnica oferuje nam dobrą bazę do bycia blisko naszych
głównych rynków w Europie Środkowej, odzwierciedlając nasz cel tworzenia przestrzeni
życiowych dla przyszłych pokoleń" - powiedział Max Viessmann, Prezes Zarządu Grupy
Viessmann podczas ceremonii wmurowania kamienia węgielnego. "Będzie on sprzyjał
współpracy i współtworzeniu między naszymi firmami z branży rozwiązań dla klimatu i
chłodnictwa, ponieważ obie są znaczącymi pracodawcami dla lokalnej społeczności i mają
tę samą siedzibę".
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Największa pojedyncza inwestycja w branży rozwiązań chłodniczych

Jako strategiczny dodatek do istniejących zakładów Refrigeration Solutions w Hof (Niemcy) i
Porvoo (Finlandia), zakład w Legnicy zapewni jeszcze bliższy kontakt z klientami w Europie
Środkowej. Z tego względu szczególnie ważne jest, aby logistyka była realizowana z tak
centralnej lokalizacji dla rynków Europy Wschodniej. Otwarcie nowej lokalizacji planowane
jest na koniec 2022 r.; obecnie trwa proces rekrutacji zespołu.

Projekt ten jest największą pojedynczą inwestycją firmy Refrigeration Solutions od momentu
jej powstania w 2013 roku. W końcowej fazie rozbudowy, w nowym zakładzie w Legnicy ma
pracować nawet 200 osób.

"Cieszymy się, że mamy możliwość rozszerzenia naszych możliwości bliżej naszych
klientów. Szczególnie cieszymy się z zaangażowanych i kompetentnych ludzi, z którymi już
współpracujemy, a także z dobrej współpracy pomiędzy lokalnymi władzami. Wspólnie
możemy sprawić, że nowa siedziba firmy Refrigeration Solutions odniesie wielki sukces" -
powiedział Frank Winters, Dyrektor Generalny firmy Viessmann Refrigeration Solutions.

Kolejna lokalizacja firmy Viessmann czyni ją znaczącym pracodawcą w regionie
legnickim

Zakład Viessmann Climate Solutions w Legnicy istnieje od lat, produkując przede wszystkim
pompy ciepła, które są tak ważne dla realizacji globalnych celów polityki energetycznej i
klimatycznej. Nowy zakład to dopiero początek, ponieważ firma Viessmann kontynuuje
znaczące inwestycje w dalszy rozwój w regionie, a bliskie sąsiedztwo dwóch największych i
najważniejszych obszarów działalności firmy - Climate Solutions i Refrigeration Solutions -
pozwala na wykorzystanie istotnych synergii inwestycyjnych.

O firmie Viessmann:

Jesteśmy firmą rodzinną Viessmann. Założona w 1917 roku jako producent techniki
grzewczej, dziś jesteśmy jednym z wiodących na świecie dostawców zrównoważonych
rozwiązań dla klimatu (ogrzewanie, chłodzenie, woda i jakość powietrza) oraz energii
odnawialnej.

Nasza oferta zintegrowanych rozwiązań łączy produkty i systemy za pośrednictwem platform
cyfrowych i usług, tworząc zindywidualizowany klimat sprzyjający samopoczuciu naszych
użytkowników. Wszystkim działaniom przyświeca cel naszego przedsiębiorstwa: "Tworzymy
przestrzeń życiową dla przyszłych pokoleń". Jest to odpowiedzialność, którą my, 13 000
członków rodziny Viessmann, podejmujemy każdego dnia wspólnie z naszymi partnerami
(handlowymi).

Viessmann Refrigeration Solutions jest jednym z wiodących europejskich producentów
komercyjnych rozwiązań chłodniczych czyszczących pomieszczenia, komercyjnych
urządzeń chłodniczych i rozwiązań dla pomieszczeń, znanych z efektywności energetycznej,
zrównoważony rozwój, łatwość użytkowania i konserwacji. Oferta produktów i usług
chłodniczych firmy Viessmann obejmuje i usług obejmuje szafy chłodnicze, systemy
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chłodnicze, rozwiązania dla chłodni i pomieszczeń czyszczących, akcesoria i powiązane
usługi. Viessmann Refrigeration Solutions zatrudnia w Europie prawie 1 500 specjalistów z
branży chłodniczej. Produkty są wytwarzane w fabrykach Viessmann w Niemczech i
Finlandii, a reprezentowane są przez lokalne biura sprzedaży w 18 krajach. Lokalne biura
sprzedaży w 18 krajach, wspierane przez rozbudowaną sieć firm partnerskich firm.

viessmann.family / chlodnicze.viessmann.pl / cooling.viessmann.com
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