Az intelligens meleg
Kübler fűtéstechnológiák

Minden csarnokfűtés tud fűteni…
… de ma már többet várunk el.
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Az, hogy a csarnokfűtések esetében
nemcsak a fűtésről van szó, hanem a
fűtés hatékonyságának a kérdéséről is,
már régóta ismert. Viszonylag új azonban, hogy a megfelelő fűtésrendszerek
kiválasztásában egyre növekvő mértékben játszik szerepet a gazdaságosság, mint tényező. Ha csak a földgáz
100 % -os – mindössze 10 év alatti –
áremelkedésére gondolunk, már van
elég indokunk az ilyen feltételezésre.
További okok a Kyoto-i Egyezmény értelmében levont konzekvenciák. Az
épületek engedélyeztetése vagy a DIN
V 18599 számú szabvány előírásaiban
megfogalmazott irányvonalak nemcsak egyértelműen magasabb követelményeket támasztanak a technikával és az épületekkel szemben a
hatékonyabb energiafelhasználás kialakítására, hanem ma már döntő mértékben hozzájárulnak az adott épület
értékének meghatározásához is. Angliában az infravörös, modern fűtésrendszerek alkalmazása esetében több
mint 50 % adókedvezményt adnak a
beruházásra.

Az irányelv egyértelmű. Amennyiben
Ön az elkövetkező években nagy
légterű fűtésrendszereket vásárol vagy
modernizál, akkor a beszerzési, létesítési költségek vonatkozásában lehet, hogy túlságosan is rövidlátóan
dönt. Különösen igaz ez, ha az
üzemeltetési költségek vonatkozásában a fűtendő helyiség méreteit helyezi
a fókuszpontba. Képzelje el: az ipari
fűtőrendszerek élettartamuk, azaz 15
év alatt, bekerülési értékük mintegy 6
– 20-szorosának megfelelő energiát fogyasztanak el energiaköltségben mérve. Ezért azok a berendezések válnak
ebből a szempontból érdekessé, amelyek teljes élettartamukon át bizonyítanak.
Erre a célra kínál nagy légterű épületek
számára fűtésrendszereket a Kübler
cég. Azok a rendszermegoldások, amelyeket a legkülönfélébb csarnoktípusokra és a különböző belterű épületekre
kifejlesztettünk és megvalósítottunk,
mutatják a részletek iránti elkötelezett
ségünket. Elkötelezettek vagyunk ab-
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béli igyekezetünkben, hogy hosszú
távon fenntartható megoldásokat kínáljunk. Megoldásaink csökkentik az
üzemeltetési, karbantartási és pótalkatrész költségeiket. A hagyományos
fűtésrendszerekkel összehasonlítva a
mi rendszereink élettartamuk alatt
mintegy 70 % megtakarítást jelentenek Önnek. Ezzel a mi termékeink
határozzák meg újra és újra az irányvonalat – még a jövően várható
előírások vonatkozásában is.
Célunk, hogy hasznot hajtó beruházásokhoz nyújtsunk segítséget. E cél megvalósítása érdekében mi magunk is
szokatlanul sokat ruházunk be, mivel
Önnek kell azokból a fűtésmegoldásokból profitálnia, amelyekkel a jelen és jövő követelményeit egyre
hatékonyabban, egyre egyszerűbben,
és egyre kedvezőbben tudja kielégíteni. Ezt értjük mi intelligens meleg
alatt.

Thomas Kübler

RENDSZE
A plusz hatékonyságra fókuszálva
Komplett megoldások a többletérték-tényezőkkel

Kifizetődő: a Kübler
gazdaságossági elve
A gazdaságosság a legfelsőbb elv az
összes Kübler termék esetében. Ezt a
célt szolgálják az intelligens, konstrukciós részletek és funkciók. Előnyök:
minimálisra csökkentett konvektív
(hővezetési) veszteségek, a hőátadás és
a csőhőmérsékletek maximálása, több
közvetlen hő a munkahelyen optimálisabb hatásfokkal és kevesebb energiabevitellel. Összegezve: az energiamegtakarítás mértéke 50%-ot is
mehaladhatja. Voltaképpen a Kübler
gazdaságossági elve messze a műszaki
megoldások előtt, már a mérnökeink
fejében elkezdődik, az Önök által meghatározott feladat célszerű koncepciójának kialakításában, mert csak az a
megoldás lehet valóban hatékony,
amely képes a szükségleteket 100
százalékban kielégíteni, annál nem
kevesebb, de nem is több.

Rugalmasság minden
követelménnyel kapcsolatban:
a komplett program
Rugalmasság made by Kübler: ez megadja Önnek azt a szabadságot, hogy a
különböző rendszereket egymás
között kombinálja, problémamentesen
bővítse, vagy költözés esetén leszerelhesse. A rugalmasság azonban nem csak
a gazdag és részletes termékprogram
kínálatban jelentkezik, amelyet a
Kübler cég, mint ajánlattevő Önnek a
kulcsrakész komplett megoldások
formájában kínál. Portfoliónkban
megtalálhatóak különböző teljesítményosztályú fűtésrendszerek, különbözőhőmérséklet-övezetekre,zónákra
megtervezve, a légtér teljes, rész- vagy
egyedi munkahelyfűtésére kialakítva.
Továbbá: egyedi készülékek füstgázelvezetésétől az akár 20 fűtőkészüléket
magába foglaló gyűjtőrendszerek
füstgáz kialakításáig. Ezekhez olyan
különböző, modern vezérlési rendszerek tartoznak, mint például a Windows-kompatibiliskomfortmegoldás,a
R.O.S.S.Y®. Minden termékünk a
minőségbiztosítás felügyelete alatt
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kerül előállításra. A Kübler cég rendelkezik annak feltételeivel, hogy az Ön
fűtésrendszere úgy legyen megtervezve, ahogyan az, az Ön elképzeléseinek megfelel.
Az anyagok kiválasztásától a
szerelésig: igényesség, a tartós,
jó minőség
Egy több mint 15 éves élettartamban
gondolkozva, és ennek megfelelően
megtervezve, a Kübler termékek
abszolút biztonságot jelentenek az
Ön számára. Ezen túlmenően mértéket képviselnek a fűtéstechnikában.
Első osztályú megmunkálás és
célszerű anyagfelhasználás, ezek a
Kübler cégnél magától értetődőek. A
tartósságra tervezett rendszerek,
mint az Optima, a hőátadó elemek
esetében – mint az égőcsövek, a
csőreflektorok vagy a perdítőelemek
– kizárólag nemesacél alapanyagok
jöhetnek számításba. Nincs kompromisszum a minőségbiztosításban
sem. A Kübler cég egy telepített, sűrű
hálójú minőségbiztosítási programmal rendelkezik, amely minden

A Kübler cég technológiái a leghatékonyabb megoldásokkal kiérlelten, megbízhatóan állnak rendelkezésre
a még több hő biztosítása érdekében. Akár több mint 50%-os energia megtakarítás, egyszerű karbantartási
feltételek, kezelési utasítást nem igénylő kezelés, és olyan értéknövelő tényezők, amelyek Önnek készpénzben kifizetődnek. A műszaki kulcsszó: infravörös. A Kübler cég nem keveset tett annak érdekében, hogy ez
a technológia alkalmas legyen a szériagyártásra. Ma, mint a legátfogóbb, komplett megoldások
ajánlattevője termékösszetételének kulcsrakész rendszereit kínálja, – világszerte.

ER
folyamatot rögzít, és szigorú
ellenőrzés alá von. Ez biztosítja
Önnek a Kübler minden terméke és
rendszere esetében az ellenőrzött
minőség biztonságát.
Biztonság feketén-fehéren:
a bizonyítványok
A Kübler cég infravörös elven
működő fűtésrendszerei a piacon a
bevált, elismert megoldások közé
tartoznak. Nem utolsósorban azért,
mert minden lényeges irányvonal és
szabvány ajánlásait és előírásait
teljesíteni képesek. Minden egyes
termék vonatkozásában az EK
(Európai Közösség) szervezetének a
gázkészülékekre vonatkozó irányvonalainak megfelelő műbizonylatok állnak rendelkezésre (EC type
examination certificate). A Kübler
cég füstgáz elvezetési megoldásaival
kapcsolatan a fűtőberendezések
bizonylatolása összhangban áll a DIN
EN 777 1-4, EN 416-1 és VP 118
által
előírtakkal.
szabványok
A Kübler cég fűtőrendszerei sok

európai országban rendelkeznek
forgalmazási engedéllyel. Rendelkeznek minden szükséges engedéllyel, Kelet-Európában is, ami a
probléma mentes üzletkötéshez
szükséges. Ez biztonságot nyújt.
Biztonságot, abban az értelemben,
hogy Ön a modern és gazdaságos
megoldás mellett döntött. Emellett,
egy olyan fűtési rendszert választott,
ami már ezerszeresen is bizonyított a
felhasználók körében.

Egy gazdaságossági kérdés: minél
árirányultabb a beszerzés, annál
magasabbak a beszerzett
fűtésrendszerének az összköltségei
(15 éves élettartammal számolva).

1.400

Többletköltség

1.100

700
Üzemeltetési költség

100

Beruházási költség
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75

60

A Kübler cég szervizfilozófiája olyan egyszerű, mint ez a következtetés:
„Cselekvéseink középpontjában vevőink megelégedettségének kell
állnia” – idézet a vállalati kódexből. Ennek következményeként élvezhetik Önök ma már a Kübler cég intelligens vevőszolgálati programját,
amely ezen a téren is útmutató. Németországban a 24 órás
elérhetőségből kiindulva az iparágra jellemző szervízelési részletekig.
Használható egyedileg, és az igényeknek megfelelően kombináltan is.

Üzembe helyezés után, üzembe helyezés előtt.
Nekünk az számít, hogy Ön elégedett legyen.
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Több mint alapszolgáltatás – a Kübler cég szervízszolgáltatása munkatársaink
elkötelezettségével kezdődik, és messze nem az iparágra jellemző szolgáltatások
nyújtásával ér véget. Csak hogy néhány példát említsünk: a fűtésszerelő cégek
számára nyitva álló elektronikus áruházunk, a szerelési rajzok integrálása
közvetlenül az Ön tervezőirodájának CAD adattárába, a digitalizált pályázati
kiírások biztosítása, ezek mind – mind az Önök érdekeit és kényelmét szolgálják.

Ön az alapszolgáltatásnál többet
vár: sokoldalú szolgáltatásaink
Szolgáltatásaink, mint a teljesítményelemzések, a gyors ajánlatkészítés, a mérnöki tevékenység,
karbantartás vagy on-line-szerviz, ma
az ipari beruházások alapszolgáltatásaihoz tartoznak a Kübler cégnél
is. Azonban, mint a csarnokfűtési
rendszerek
piacvezetője,
sokat
tettünk annak érdekében, hogy
valamivel többet tudjunk nyújtani,
mint mások. A különleges szervizszolgáltatás lényegének megértése
és szükségességének felismerése például a különböző iparágak
részére – méretre szabott szolgáltatásainkban mutatkozik meg. A
Kübler alkatrészellátási szolgáltatása
is rendkívülinek mondható, ugyanis
garantáljuk ezt a szolgáltatást akár
még a 15 éves készülékeinkre is.
Szerviz felfogásunk megmutatkozik
a különösen nagy gondossággal
készített műszaki dokumentációinkban is, amelyek Önnek még évek
múlva is biztosíthatják az abszolút
áttekinthetőséget.

A vevőorientáció fontos
számunkra
Aki a vevők megelégedettségét cselekedeteinek középpontjába kívánja
helyezni, annak szoros információcserére van szüksége. Ismernünk kell
az Önök elvárásait és tapasztalatait.
A személyes beszélgetések és az elégedettségi
elemzés
magától
értetődő dolgok a Kübler cégnél,
minden egyes üzembe helyezést
követően. Az esetleges kritikát is
fogadjuk. Végül is, nemcsak egy nagy
légterű helyiség fűtési rendszerét
adjuk el Önöknek. Ezzel együtt a
beruházás biztonságát és az évekre
szóló
elégedettség
érzését
is
magáénak tudhatja.
Folyamatos, 24 órás elérhetőség
Németországban 24 órás forróvonalas telefonszolgáltatást, 24 órás
pótalkatrész szolgáltatást biztosítunk az év 365 napján. A Kübler
cégnél a legfelsőbb prioritást az Ön
fűtési
rendszere
élvezi,
ezért
szakképzett kollégáink a nap
bármely szakában rendelkezésére
állnak. Ennek érdekében egy, a teljes
felületet lefedő szerviz- és forgalmazási hálózatot építettünk ki egész
Európában. Mindegyik szervizünk
rendelkezik saját alkatrészraktárral.
Probléma esetén, gyors és hozzáértő
segítséget biztosítunk, néhány órán
belül a helyszínen vagyunk.
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A tudás, amely továbbsegíti Önt:
oktatási programunk
Régen bevált gyakorlati és információs előnyeink közé tartozik
oktatási ajánlatunk szakmai partnereink számára. A lebonyolításban
rugalmasak vagyunk, legyen szó
kisebb vagy nagyobb csoportokról,
Önöknél a helyszínen vagy saját
oktatási központunkban, Ludwigshafenben. Tartalmilag speciálisan
méretre szabottan, a mindenkori
partner különleges igényeinek figyelembe vételével. A Kübler
rendszeresen tart oktatási programot és gyakorlati oktatást a kéményseprő szakemberek, a műszaki
tervező irodák, a berendezők, a
fűtésszerelők és az energiaszolgáltatók számára.

INFRAV
A

A magas fokú gazdaságosság az univerzális alkalmazási lehetőségekkel összekapcsoltan – a modern
infravörös rendszerek szinte mindig az ideális megoldást jelentik, bármely csarnoktípus és bármely
csarnokméret esetében. Akár 4 méter, akár 30 méter magas a helyiség, a széles teljesítményspektrum
garantálja a nagylégterű fűtés megbízhatóságát és hatékonyságát.

IINFRAV
NFRA
AV
Az infravörös sugárzás elve
Az infravörös sugárzás a spektrum
elektromágneses tartományába eső
hullámok összessége. Az alacsony
frekvencián (vörös) csatlakozik a
látható fény tartományához. Infravörös sugárzást, hosszú frekvenciájú
hullámokban, minden hőforrás kibocsát. Ezeknek az infravörös sugárzásoknak az a közös jellemzőjük,
hogy csak azokat a testeket melegítik
fel, amelyekbe beleütköznek. Az
infravörös sugárzás által történő
hőátvitel egyértelműen különbözik
az úgynevezett konvekciós fűtéstől,
azaz a környezeti levegő felmelegítésétől. Ez a fajta hősugárzás a
legtermészetesebb, a legközelebb
áll a napsugárzás által ismert
hőátvitelhez, amelyet az emberek a
legkellemesebbnek éreznek.

Füstgáz veszteség

Infravörös rész

helyén..
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ÖRÖS
ÖRÖ
Ö
RÖS
Zárt terek fűtésére az infravörös
sugárzás, mint fűtés alkalmazása szinte olyan ősi, mint maga a civilizáció.
Már a régi rómaiak is ismerték ezt az
elvet és használták is, például cserépkályháikban, amelyek kellemes melege még ma is nagyon népszerű. Az
infravörös, mint hőforrás azonban
nagy légterű helyiségek, csarnokok
fűtésére is használható. Az infravörös
rendszerű fűtések ma az iparban és a
kézműiparban a leginkább bevált
rendszerek közé tartoznak. Ennek bizonyítására a következő fizikai
törvényt
használják,
amely
a
következőt mondja ki: minél magasabb egy hőforrás hőfoka,
annál kisebb annak konvektív
(nem kívánatos) hányada, azaz annál
nagyobb annak infravörös (kívánatos) hányada. A konvekció és az
infravörös közötti viszony ad tájékoztatást az infravörös fűtési rendszer
minőségéről és hatékonyságáról.

A professzionális felhasználók
számára: infravörös fűtések a
Küblertől
• Kellemes klímaérzet a zárt térben,
hasonló, mint a napsugárzás által
keltett természetes hőérzet
• A hagyományos rendszerekkel
szemben akár 50 % energia és
költségmegtakarítás
• Alacsony beruházási költségek,
rövid amortizációs időtartam
• Egyenletes hő eloszlás, rosszul
szigetelt csarnokokban is
• Rugalmasan alkalmazható teljesvagy résztérfűtésre, vagy
pontszerű egyedi munkahelyi
fűtésre
• Komplett rendszerek minden
csarnoktípusra és belső térre,
alacsony mennyezetmagasságok
esetében is
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• Alkalmas sportcsarnokok fűtésére
• Meglévő fűtések modernizálására
vagy bővítésére is alkalmazható
• Rövid felfűtési időtartam
• Por- és huzatmentes fűtés

Bevált fűtésrendszerek rendkívüli haszonnal – Kübler infravörös fűtésrendszerek
minden csarnoktípusban telepíthetők. Rendkívül gazdaságosak a gyártó- és
raktárcsarnokokban, nagyon csendes a kiállítási és rendezvénycsarnokokban,
bevizsgáltan labdabiztos a sportcsarnokokban, illetve a rozsdamentes kivitel
alkalmas a mosodákban történő alkalmazásra. Az infravörös fűtési rendszerek
alkalmazása a mezőgazdaságban szintén érdeklődésre tarthat számot, például az
istállókban vagy a melegházakban. A Kübler cég ökológiailag kialakított
AGRARNOX® égőfejrendszere olyan kiegészítő lehetőségeket kínál, mint az
égéstermékként jelentkező CO2 gáz (széndioxid) műtrágyázásra történő
felhasználása.

ÖRÖS

ÖTLETEK
Növeljük az előnyt.
Folyamatosan dolgozunk a fűtéstechnika jövőjén.

Kitüntetések:
A Kübler versenyben
A Kübler cég innovációs teljesítményének sikereit, a magas fokú
vevőelégedettségen túl, a több mint
70%-nyi referenciavevők, a szolid
dicséret, és nem utolsósorban, a
kitüntetések sokasága is mutatja.
Az első nemzetközi termékdíjat
követően – amelyet 1996-ban az
Optima típusú készülékünk optimalizált, nagyteljesítményű égőrendszerének hatásfoknöveléséért
kaptunk – vállalatunk 2003 év óta a
német középipar 100 leginnovatívabb üzeme sorába tartozik, sőt
2004 évben benne voltunk az első
10-ben. Ugyancsak 2004-ben a
Kübler cég – új R.O.S.S.Y® típusú
vezérlési rendszere a kiváló innovációs teljesítmény okán – szövetségi
díj kitüntetésben részesült. A Kübler
cég székhelyén, Ludwigshafenben, a
Kübler 2005-ben az Év Vállalkozása
lett.

R HERVORRAGENDE
NOVATORISCHE
EISTUNG FÜR DAS
HANDWERK

BUNDESPREIS
2004
INTERNATIONALE
HANDWERKSMESSE
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Zertifizierungsstelle

Az innováció nem lehet öncélú – az innovációnak célja kell legyen: a fűtéstechnikai nagyberendezések felhasználóinak olyan megoldásokat kell kínálni, amelyekkel ők, a kor által támasztott követelményeket
egyszerűbben, jobban és hatékonyabban tudják megoldani. Ez a Kübler cég hitvallása. Ennek tanulsága: átlagon felüli innováció a kutatás és fejlesztés témakörében, olyan eredményekkel, amelyek mércét adnak. A
forgalom mintegy 50%-át most olyan termékek teszik ki, amelyek alig két éve vannak a piacon. Ezt egészíti
ki a számos kitüntetés. A Kübler cég ma az innováció területén a vezető cégek közé tartozik – és ez egész
Európára vonatkozik.

K
Fiatal és sikeres: új termékek
A Windows kompatibilis R.O.S.S.Y®
típusú vezérlési rendszer a fűtés kezelés technikájában teljesen új komfortot valósít meg. A SmarTec, a fűtés
optimális bekapcsolását szolgáló takarékossági modul. A Win-Tec a
fűtésszabályozás távvezérlő modulja,
közvetlenül a fűtendő munkahelyről
történő vezérlés céljából készült.
Az AGRARNOX®-ot az ökológiai
kialakítású égőfejjel a melegházakban a füstgáz (CO2 trágyázás)
hasznosítása céljából hoztuk létre. A
Kübler cégnél folyó innovációs tevékenységnek ezek a legújabb példái,
amelyek viszonylag rövid idő alatt a
gyakorlatban is beváltak. Dolgozunk
tovább. Az új fejlesztések és optimálások középpontjában mindig az
áll, hogy egy további kvantumocskát
javíthassunk az Önök hasznára a
hatásfokon, a teljesítőképességen és
a kezelési biztonságon.

A fűtés új mércéje: az infravörös
hányad
A Kübler cég az infravörös hányadot
modern fűtéstechnikák mértékadó
értékelésének kritériumává tette a
fűtéstechnikákkal kapcsolatban folytatott aktuális vitákban. Nemzetközi jelentőséggel bír a Karlsruhe-i
Egyetem együttműködésével létrehozott infravörös fűtések hatásfokának
mérésére
kifejlesztett
rendszer. Ez az innovációs módszer
egy Lyonban folytatott nemzetközi
összehasonlító vizsgálaton egyértelműen a legjobbnak bizonyult, és
európai szabványként került elfogadásra. A Kübler mérésrendszere
az infravörös hányad mennyiségmérésének kulcstechnológiája és a
fűtésrendszerek értékelésének új
mércéje. Ez garantálja Önnek azt a
biztonságot,
amelynek
alapján
Önöknél a jövőbeli, tőlünk származó
megoldások esetében is a hatékonyság és a teljesítőképesség
fognak a fejlesztéseink csúcspontján
állni.
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Megalapozott innováció:
szabványosítás
Az infravörös sugárzás – a jövőpotenciállal rendelkező technológia.
A Kübler cég innovációs rendszerei
ma a leginkább bevált megoldások
körébe tartoznak. Nem utolsósorban
azért, mert ez a vállalkozás példamutatóan és mértékadóan hozzájárul
ennek a modern technológiának a
szabványosításához. A Kübler dolgozta ki és hozta létre mind a DVGW
VP 118 munkalap-ajánlást, mind a ZIV
904 kéményseprő munkalap-ajánlást
az infravörös fűtési rendszerek
vonatkozásában. Mint a gázokra
vonatkozó szabványok német nemzeti DIN szabványosítási bizottság
tagja és a BSI London mellett
működő, londoni TC 180 európai
szabványosítási bizottság tagja, a
Kübler cég aktívan hozzájárul, hogy
a német know-how-t Európában elismerjék. Ez alapján biztosíthatjuk
Önt, hogy a legújabb törvénybe foglalt követelményeknek is eleget fog
tenni.

TEAM
A siker okos fejeket igényel.
A projekt minden fázisában.

A Kübler cég minden egyes fűtéstechnikai megoldása mögött hozzáértő
szakembereket találunk. Olyan emberek ők, akik a Kübler cég sikerét
formálják. A Kübler cég számára fontos stratégiai alkalmazások
fókuszában állnak a munkatársaink kiváló minősítései, hozzáállásuk,
bekapcsolódásuk a vállalati döntéshozó folyamatokba. Nem véletlenül
vonzza a vállalat mágnesként a szakembereket és a vezetőket
Németország teljes területéről és Európa országaiból.
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Együtt munkálkodás és együtt
gondolkodás: a vállati kultúra
A teljesítményben megtalált örömérzet, a projektek iránt érzett
felelősség, saját cselekedeteink, a
nyitottság kultúrája, amivel hibáinkat korrigáljuk, a szakértelem, amely
az Ön számára a közvetlen együttműködésben válik érzékelhetővé.
A motivációk és az egyén felelősségérzetének
biztosítása
és
megkövetelése a Kübler cégnél
stratégiai alapelvek. 2003 év óta a
Kübler cég munkatársi tulajdonrészesedési rendszere a munkatársakat
társtulajdonosokká teszi. A folyamatok mindegyikét modern kommunikációs és menedzsmentrendszerek
támogatják. Ezek gondoskodnak
a vállalat céljainak áttekinthetőségéről, és minden egyes munkatárs
számára
az
egyénileg
testre szabott feladatokat ebből
vezetik le, és egyidejűleg biztosítják
a gyors információáramlást is.

Sikeres csoportmunka:
minősítés és tapasztalat
A minőség a megfelelő tanácsadásnál kezdődik. Ez sokkal többet jelent,
mint a problémamentes üzemelés
biztosítását. Ennek alapja a sok-sok
projekt
kapcsán
megszerzett
tapasztalat, amely az egyszerű
szerelési munkáktól kiindulva, a
komplex fűtéstechnikai rendszerek
kialakításában megtestesülő teljes
felelősség
felvállalásáig
terjed.
Mindennek alapja a szakmai knowhow. Kiindulva az első megbeszélésen résztvevő kereskedelmi
partnertől egészen azokig a munkatársainkig, akik a helyszínen az Ön
fűtésrendszerének szerelési munkáit,
majd a karbantartási tevékenységeket fogják végezni. Ezért a Kübler
cégnél természetes: szakembereink
mindegyikének folyamatos továbbképzése. A rendszeres szemináriumi
oktatásokon történő részvétel mellett a Kübler Akadémia áll rendelkezésükre. Ez egy példamutató
képzési forma és fórum minden
munkatársunk, kereskedelmi és
szervizpartnerünk számára.
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Befektetés a jövőbe: képzés a
Kübler cégnél
A Kübler cég különösen felelősséget
érez a fiatalok minősített szakemberekké és vezetőkké válásának
elősegítésért, képzés keretében. Ezt
a képzésre jelentkezők átlagon felüli
száma is mutatja. A képzés a Kübler
cégnél saját koncepció alapján történik, amelynek alapja a bizalom és a
felelősség átvállalásának képessége
már az első órától kezdve. A
fiatalok, akik a képzés két és fél éve
alatt a vállalat minden osztályán és
részlegén aktív munkavégzést folytatnak, a végén, átlagon felüli
minősítéssel fejezik be tanulmányaikat.

A közelség összeköt egész Európában.

Berlin
Kübler Értékesítési központ
www.kuebler-hallenheizungen.de
Tel. +49 / 35204 / 220-0
berlin@kuebler-hallenheizungen.de
Bochum
Kübler Értékesítési központ
www.kuebler-hallenheizungen.de
Tel. +49 / 2327 / 787189
bochum@kuebler-hallenheizungen.de
Drezda
Kübler Anlagenbau GmbH
www.kuebler-hallenheizungen.de
Tel. +49 / 35204 / 220-0
dresden@kuebler-hallenheizungen.de
Duisburg
Kübler Szervizköpont
www.kuebler-hallenheizungen.de
Tel. +49 / 2802 / 800704
duisburg@kuebler-hallenheizungen.de

Hamburg
Kübler Értékesítési- és
Szervizközpont
www.kuebler-hallenheizungen.de
Tel. +49 / 40 / 30384188
hamburg@kuebler-hallenheizungen.de

München
Kübler Értékesítési- és
Szervizközpont
www.kuebler-hallenheizungen.de
Tel. + 49 / 89 / 74879080
muenchen@kuebler-hallenheizungen.de

Ingolstadt
Kübler Szervizköpont
www.kuebler-hallenheizungen.de
Tel. +49 / 841 / 9517065
ingolstadt@kuebler-hallenheizungen.de

Nürnberg
Kübler Értékesítési- és
Szervizközpont
www.kuebler-hallenheizungen.de
Tel. +49 / 911 / 3651-173
nuernberg@kuebler-hallenheizungen.de

Kassel
Kübler Értékesítési központ
www.kuebler-hallenheizungen.de
www.klein-hallenheizungen.de
Tel. +49 / 561 / 887878
info@klein-hallenheizungen.de

Kazahsztán, Almaty
Külföldi Képviselet
www.kuebler-hallenheizungen.de
Tel. +7 / 3272 / 7897-60
buran@buran.kz
Lengyelország, Gdansk
Kübler külföldi telephely
www.kuebler-ogrzewanie.pl
Tel. +48 / 502 / 615635
biuro@kuebler-ogrzewanie.pl
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Ludwigshafen
Kübler GmbH
www.kuebler-hallenheizungen.de
Tel. +49 / 621 / 57000-0
Tel. +49 / 621 / 57000-57
direkt@kuebler-hallenheizungen.de

Románia, Brassó
Külföldi Képviselet
vwww.kuebler-hallenheizungen.de
Tel. +40 / 268 / 420892
pollmar@xnet.ro

Oroszország, Szentpétervár
Külföldi Képviselet
www.kuebler.ru
Tel. +7 / 812 / 3808369
3803369@mail.ru

Csehország, Prága
Kübler spol. s r.o.
www.kuebler.cz
Tel. +420 / 286840537
kuebler@kuebler.cz

Oroszország, Moszkva
Külföldi Képviselet
www.kuebler.ru
www.sps-otoplenie.ru
Tel. +7 / 095 / 6522470
mail@sps-otoplenie.ru
infrabeam@mail.ru

Svájc, Zollikofen
Külföldi Képviselet
www.kuebler-hallenheizungen.de
www.swisscondens.ch
Tel. +41 / 31 / 9117091
post@swisscondens.ch

Ukrajna, Kiev
Külföldi Képviselet
www.kuebler-hallenheizungen.de
Tel. +380 / 444 / 173010
agrofors@carrier.kiev.ua

Oroszország, Nowosibirsk
Külföldi Képviselet
www.kuebler.ru
www.energysavings.com.ru
Tel. +7 / 383 / 3422098
info@energysavings.com.ru
gamma@mail.ksn.ru

Szlovénia, Ljubljana
Külföldi Képviselet
www.kuebler-hallenheizungen.de
Tel. +386 / 1 / 2007380
info@energoplus.si
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Magyarország, Fegyvernek
Kübler Vesta KFT
www.kueblervesta.hu
Tel. +36 / 56 / 481073
energia@t-online.hu

