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PRÍBEH DVOCH ÚSPEŠNÝCH ZNAČIEK
Značky Vaillant a Protherm nie sú na trhu vykurovacej techniky neznámymi pojmami. Svojimi výnimočnými
modernými zariadeniami určenými na vykurovanie a prípravu teplej vody dobýjajú viac než dve desiatky
trhov v Európe, Ázii a Afrike. Užívateľom ponúkajú tie najprogresívnejšie technológie, ktoré sú nielen
ekologické, ale aj úsporné a komfortné. Hoci každá značka pôsobí na slovenskom trhu samostatne, ich
spoločným menovateľom je nemecká skupina Vaillant Group.
Priekopník v inováciách už od roku 1874
Pri zrode značky Vaillant stál nemecký inštalatér Johann Vaillant
a prevratná myšlienka o novom spôsobe ohrievania teplej vody.
Jeho vynález plynového ohrievača vody s „uzavretým systémom“
navždy zmenil trh. Táto prelomová inovácia v oblasti tepelnej
techniky znamenala významný míľnik nielen pre samotnú ﬁrmu, ale pre celý svet. Kým v roku 1874 zakladal Johann Vaillant
svoju spoločnosť prakticky od nuly, v roku 1905 si už jeho ﬁrma
vďaka závesnej verzii plynového ohrievača vody pod označením
„Geyser“ podmanila svet. Popularita nemeckého výrobcu závratne stúpala a Vaillant žal v oblasti vykurovacej techniky veľké úspechy. Firma totiž stavila na inovácie, ktorými neustále zvyšovala
hospodárnosť, účinnosť a efektivitu vykurovacích spotrebičov. Už
v roku 1924 sa jej podarilo vyvinúť prvý plynový kotol na ústredné
kúrenie, pričom vo vykurovacom systéme boli po prvýkrát použité
radiátory. Prelomovým
obdobím boli šesťdesiate roky, kedy Vaillant
priniesol na trh prvý
kotol na vykurovanie
a ohrev teplej vody
v jednom zariadení.
Kombinované kotly sa
na trhu rýchlo uchytili
a táto inovácia sa v sektore vykurovania používa dodnes. Ďalším
z významných medzníkov bol pre značku rok
1974, v ktorom predstavila vôbec prvý elektronicky riadený plynový kotol. Z prvenstva sa
spoločnosť Vaillant tešila aj o štyri roky neskôr,
keď na trh uviedla prvý
plynový „turbo“ kotol
s nasávaním vzduchu
z vonkajšieho prostredia.
Prvý plynový ohrievač vody z roku 1894

Prelomovým obdobím bol začiatok 21. storočia, kedy vznikla
skupina Vaillant Group zastrešujúca osem významných výrobcov vykurovacích zariadení v Európe. Jej súčasťou je aj spoločnosť Vaillant Group Slovakia, ktorá na Slovensku zastupuje
značky Vaillant a Protherm.

Protherm: prvý výrobca elektrokotlov
Začiatky značky Protherm sa spájajú so vznikom ﬁrmy s rovnomenným názvom a „malosériovou“ výrobou prvých elektrokotlov v Prahe – Zličíne v roku 1991. Veľký úspech v predaji
elektrických kotlov znamenal, že o rok neskôr sa v Skalici začalo
už s ich sériovou výrobou. Firma si postupne budovala rozsiahlu
sieť predajcov a servisných ﬁriem po celej Českej a Slovenskej
republike. Nasledovalo spustenie výroby prvej generácie závesných plynových kotlov v roku 1994. Dôležitým okamihom v živote spoločnosti bol vstup strategického partnera v roku 1996,
ktorým bol francúzsky koncern Hepworth – Saunier Duval. Toto
spojenie prinieslo značke Protherm predovšetkým možnosť
rozšírenia exportu aj do západnej Európy. So zásadnými inováciami prišla spoločnosť koncom 20. storočia, ktoré bolo spojené s nástupom plynových kotlov Tiger a Medveď. Postupne sa
portfólio rozšírilo aj o kotly Leopard a Panther. V roku 2001 sa
Protherm stáva súčasťou koncernu Vaillant Group, vďaka čomu
sa spoločnosti otvorili možnosti pre export výrobkov do mnohých krajín Európy, Ázie a Afriky. Trh s kondenzačnými kotlami
ovládla značka v roku 2008 s novým závesným kondenzačným kotlom Lev. V súčasnosti je vlajkovou loďou kondenzačný
kotol Tiger Condens so zabudovanou unikátnou technológiou
ISODYN2. Tento kotol slúži na vykurovanie, ale dokáže zabezpečiť aj veľké množstvo teplej vody, hoci nedisponuje robustným zásobníkom.

Nemecká kvalita na Slovensku
Búrlivý rozvoj spoločnosti Vaillant nastal v roku 1992, kedy došlo
k založeniu dcérskych spoločností v Československu, Maďarsku,
Poľsku a Turecku. Po rozdelení Československej republiky vzniklo samostatné obchodné zastúpenie aj na Slovensku. Značka
si postupne upevňovala svoje významné postavenie na trhu
a v roku 1997 sa jej sortiment rozšíril aj o solárne systémy na
prípravu teplej vody. Bol to dôležitý krok v expanzii systémov
založených na obnoviteľných zdrojoch energie. Neskôr k nim
pribudli aj tepelné čerpadlá, kogeneračná či vetracia jednotka.
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Závod Protherm Production v Skalici

Dva výrobné závody Vaillant Group na Slovensku
Od roku 2001 patria značky Vaillant a Protherm do jedného
koncernu, ktorý je lídrom na európskom trhu v oblasti vykurovacej techniky. Koncern má vybudovanú rozsiahlu sieť obchodných zastúpení po celom svete a tisíce spokojných zákazníkov.
Vykurovacie zariadenia Vaillant Group sa vyrábajú v siedmich

http://plynar-vodar-kurenar.eu
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výrobných závodoch, pričom až dva z nich sa nachádzajú na
území Slovenska. Tieto fabriky pritom zamestnávajú spolu viac
ako 1 300 ľudí. Výrobný závod Protherm Production sídli v Skalici
a špecializuje sa na výrobu elektrokotlov a stacionárnych kotlov
pre všetky značky patriace do skupiny Vaillant Group. Môže sa
pochváliť aj vlastným vývojovým centrom, ktoré patrí k najmodernejším v Európe. Druhým výrobným závodom na Slovensku
je Vaillant Industrial Slovakia v Trenčianskych Stankovciach, ktorý pre celú skupinu vyrába moduly pre závesné kotly.

Portfólio sa najnovšie rozšírilo už aj o modernú vetraciu jednotku s rekuperáciou tepla recoVAIR. Dôkazom toho, že Vaillant
tvorí budúcnosť vo vykurovaní, sú aj nové zeolitové tepelné čerpadlo zeoTHERM a systém na kombinovanú výrobu elektrickej
energie a tepla, kogeneračná jednotka ecoPOWER.

Špičková kvalita a moderný dizajn
Súčasnosť značky Protherm je spätá predovšetkým s výrobou
a predajom kondenzačných kotlov a zostáv Tiger Condens,
Panther Condens a Lev, ktoré patria v oblasti vykurovacej techniky ku špičke. Všetky tieto kotly sa vyznačujú vynikajúcimi
parametrami ohrevu, vysokoefektívnou prevádzkou, ktorá znižuje náklady domácnosti a jednoduchou inštaláciou. Veľkosť

Závod Vaillant Industrial Slovakia v Trenčíne

Značka určujúca trendy vo vykurovaní
A aká je súčasnosť? Značka Vaillant patrí k najväčším výrobcom
vykurovacích zariadení v Európe. Vďaka širokému spektru produktov a modelov si v jej ponuke nájde každý zákazník presne
to, čo potrebuje. Vaillant ponúka závesné a stacionárne plynové kotly, ktoré možno kombinovať s variabilnými zásobníkmi teplej vody s objemami od 70 do 2000 litrov. V sortimente
má tiež solárne systémy a kompletný rad tepelných čerpadiel.
Kondenzačný kotol Tiger Condens

Kondenzačné kotly ecoTEC plus a ecoTEC pro

K najnovším prírastkom značky patria kondenzačné kotly
ecoTEC pro a ecoTEC plus s vylepšenými funkciami.
K stacionárnym kotlom v tomto roku pribudnú ecoCOMPACT
a auroCOMPACT v novom dizajne, s novým inovatívnym systémom modulácie a novým vysokoúčinným čerpadlom. Sortiment
značky sa rozšíri aj o dve nové tepelné čerpadlá typu vzduch/
voda – monoblokové tepelné čerpadlo s pasívnym chladením
aroTHERM a tepelné čerpadlo na ohrev teplej vody aroSTOR.
www.tzbportal.sk/kurenie-voda-plyn

a moderný dizajn kotlov predurčuje ich umiestnenie v ktorejkoľvek časti domu. Dajú sa zapojiť do nových i starších vykurovacích systémov a k ich ľahšej obsluhe prispieva aj moderný elektronický riadiaci systém. Kondenzačné kotly značky
Protherm v spojení s externým zásobníkom predstavujú navyše aj účinný a rýchly spôsob prípravy teplej vody. V portfóliu
značky je od samotného vzniku ﬁrmy aj elektrický kotol Raja,
ktorý prešiel už mnohými vylepšeniami. Dnes je to moderný
elektrický kotol s modulovaným výkonom, elegantným dizajnom, s vysokou účinnosťou a inteligentným riadiacim systémom. V tomto roku prichádza Protherm s dvoma novinkami
z oblasti stacionárnych kondenzačných kotlov. Lev 25 KKZ90
je kotol so vstavaným zásobníkom teplej vody s objemom 90 litrov. Lev Heliotwin 20 KKZ150 je solárna zostava s kondenzačným kotlom určeným na vykurovanie a prípravu teplej vody vo
vstavanom 150 l zásobníku s ohrevom teplej vody cez solárny
výmenník. Oba tieto kotly sa vyznačujú veľkým modulačným
rozsahom výkonu a vysokým normovaným stupňom využitia
tepla. Ich súčasťou je kvalitný nerezový kondenzačný výmenník, vstavaná ekvitermická regulácia či smaltovaný vrstvený
zásobník s nízkymi tepelnými stratami.

Informácie o značkách Vaillant a Protherm nájdete na ich webových stránkach www.vaillant.sk a www.protherm.sk.
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