
 

Polskie przedstawicielstwo Honeywell’a powstało w 1990 roku. Obecnie zatrudniamy ponad 
100 osób. Prowadzimy działalność na terenie całej Polski poprzez nasze biura regionalne oraz 
sieć firm partnerskich. 

W Polsce działamy w następujących branżach: 

 

Automatyka domów i budynków. Zastosowania dla hoteli, 
szpitali, budynków biurowych, supermarketów, a także do sieci 
ciepłowniczych w miastach i osiedlach mieszkaniowych. 
Systemy sterowania budynkami firmy Honeywell pracują w 
najbardziej reprezentacyjnych warszawskich hotelach, w 
szpitalach, kompleksach biurowo-sklepowych, a także w 
Urzędzie Rady Ministrów oraz sieci Pizza-Hut na terenie całego 
kraju. 

 

Automatyka przemysłowa. Odbiorcami są przede 
wszystkim rafinerie, zakłady chemiczne i elektrownie 
(Rafineria Gdańska, Rafineria Płocka, Zakłady 
Chemiczne Police, Zakłady Azotowe w Puławach, 
Zakłady Chemiczne w Oświęcimiu, Zakłady Celulozy i 
Papieru w Świeciu, Elektrownia Połaniec). 

 

 

Elementy automatyki. Są to mikrowyłączniki, zawory 
elektromagnetyczne itd. dostarczane głównie partnerom 
Honeywell'a, stoczniom, producentom środków transportu i 
wytwórcom maszyn. Odbiorcami są min.: WSK Mielec, firma 
Nord w Gdańsku dostarczająca zawory elektromagnetyczne 
Honeywell do polskich stoczni, Wytwórnia Pojazdów Melex. 

Naszym klientom zapewniamy: 

• Oszczędność energii - od domku jednorodzinnego i małej szkoły do budynków 
mieszkalnych i drapaczy chmur - oszczędzamy energię. 

• Ochronę środowiska - chronimy środowisko naturalne poprzez obniżenie zużycia 
surowców i rozsądne zarządzanie dostępnymi źródłami energii. 

• Komfort pomieszczeń - zapewniamy podwyższony komfort mieszkaniach, w 
miejscach pracy i tam gdzie spędzamy wolny czas. 



• Zwiększone bezpieczeństwo - także w powietrzu chronimy ludzi i dbamy o ich 
poczucie pełnego komfortu. 

• Doskonalenie procesów produkcyjnych - jesteśmy z naszymi produktami w 
większości zakładów przemysłowych w celu obniżenia kosztów i podwyższenia 
wydajności produkcji. 

Historia 

• Lata sześćdziesiąte: kontakty Honeywell'a z polskimi zakładami przemysłu 
chemicznego, rafineryjnego i naftowego (systemy kontrolujące przetwórstwo ropy 
naftowej, produkcję leków, nawozów sztucznych, papieru). 

• Lata siedemdziesiąte: poszerzenie działalności o produkty automatyki domów i 
budynków, dostarczenie pierwszych systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji 
dla warszawskich hoteli. 

• 1972: przyznanie licencji firmie Mera - Pnefal na produkcję elektronicznego, 
analogowego systemu sterowania przemysłowego Vutronik oraz na montaż i 
produkcję przetworników Class 41. 

• 1990: otwarcie przedstawicielstwa Honeywell w Warszawie. 
• 1993: przekształcenie przedstawicielstwa w Honeywell Sp. z o.o. - spółkę prawa 

polskiego. 
• 1996: uzyskanie certyfikatu potwierdzającego wdrożenie normy ISO 9001. 
• 1997: otwarcie oddziału firmy w Gdańsku (obsługa klientów w zakresie automatyki 

domów i budynków) i we Wrocławiu (obsługa klientów w zakresie automatyki 
przemysłowej). 

• 1999: otwarcie oddziału firmy na Śląsku (obsługa klientów w zakresie automatyki 
budynków). 
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