
 

 

Przedsiębiorstwo 

 
Miasto Olsberg, Hochsauerland 

Firma Oventrop należy do czołówki europejskich producentów armatury, regulatorów 
i systemów instalacyjnych używanych w technice domowej. Firma chce być przyjmowana 
jako kompetentny partner hurtowników, instalatorów, projektantów i odbiorców z kręgów, 
przemysłowych. Celem długookresowym jest przedstawienie partnerom rynkowym oferty 
przynoszącej im wysokie korzyści. Od czasu powstania w roku 1851 firma szczyci się 
niezależnością i niezmiennością właściciela.  

 
Szkolenie praktykantów 

Zatrudnia na stałe wysokokwalifikowanych i zaangażowanych w jej sprawy pracowników. 
Duża część z nich została w zakładzie przygotowana do zawodu. Firma jest ważnym 
elementem miejscowej struktury gospodarczej. Wysoki priorytet nadano pewności 
zatrudnienia i ochronie środowiska. 

  

 
Zakłady 

 
Zakład główny w Olsbergu 

Olsberg i Brilon położone są  
w Hochsauerland, w pobliżu autostrady 
Dortmund-Kassel. 

 
Oddział produkcyjny w Brilon 

   

 
Referencje 

 
Gmach Parlamentu Europejskiego w Strassburgu, Francja 

Pracownicy i przedstawiciele firmy Oventrop oraz jej fili rozprowadzają produkty i 
świadczą usługi towarzyszące w wielu krajach świata. Zdjęcia przedstawiają obiekty, 
w których zastosowano armaturę firmy Oventrop.  



 

 

 
Budynek Landtagu  
w Schwerin, Niemcy 

 
Biurowce w Melbourne, 
Australia 

 
Dom jednorodzinny 
w Olsbergu, Niemcy  

   

 
Technologia produkcji 

 
Odlewanie w piasku  

Formowanie rdzeni 

Półprodukty wytworzone w odlewni 
i na wydziałach kucia matrycowego są następnie obrabiane 
mechanicznie przez sterowane numerycznie automaty 
obrabiarkowe. Złożeniem w produkt końcowy przygotowanych 
przez nie elementów zajmują się automaty montażowe.  

 
Prasa mechaniczna  

Półautomat 

   

 
Automat sześciowrzecionowy  

Automat montażowy 

  

 



 

 

 
Uzgadnianie terminów 

  

 
Rozwiązania systemowe 

Firma Oventrop posiada bardzo obszerny program produkcji. Pokrywa 
on w zasadzie cały zakres potrzeb występujących w technice instalacji 
domowych. Wynikiem zmian w podejściu do problemów instalatorów jest 
zastępowanie rozwiązań cząstkowych - systemowymi. Firma Oventrop 
oferuje systemy, w których poszczególne elementy składają się na 
rozsądną całość.  
  
Program produkcji  
Armatura grzejnikowa 
Armatura do ogrzewań podłogowych 
Armatura do regulacji hydraulicznej 
Armatura regulacyjna przewodowa 
Armatura odcinająca i specjalnego przeznaczenia 
Armatura do montażu kotła i pomp 
Armatura olejowa 
Armatura gazowa 
Armatura wodna 
System "Combi" - rury, armatura, wyposażenie 
Usługi 
Armatura dla przemysłu  

 

 
 
Innowacje 

 
Zespół pracujący nad prototypem 

Przedsiębiorstwo innowacyjne potrafi rozpoznać wymagania stawiane przez przyszłość 
i sprostać im. Wyciągnięte wnioski potrafi zastosować oferując klientowi nowe lub 
ulepszone produkty i usługi. Tego wymaga od niej dynamika i rozwój rynku. 



 

 

 
Testowanie nowego produktu 

  

  
 
Wzornictwo 

 
Armatura grzejnikowa 

 

 
Wyróżnienia 

Dobre wzornictwo nie ogranicza się do problemu estetyki wyrobu. To także aspekty 
praktyczne i socjalne, uwzględniające ergonomiczność produktu i nieuciążliwą dla 
środowiska naturalnego technologię jego wytwarzania. 
 
Armatura firmy Oventrop uzyskała m.in. następujące wyróżnienia: 
 
Nagroda honorowa za wzornictwo produktu przemysłowego od landu Nordrhein-
Westfalen 
 
Wyróżnienie iF od Forum Wzornictwa Przemysłowego, Hannover 
 
Wyróżnienie za wysoką jakość wzornictwa od Centrum Wzornictwa, Essen 
 
Ujęcie w katalogu wzornictwa Centrum Wzornictwa, Stuttgart 
 
Dyplom dla najlepszego eksponatu na targach Pragotherm, Praga 
 
Wyróżnienie "Produkt i mosiądz" od Niemieckiego Instytutu Miedzi, Berlin 
 
Wyróżnienie "Design Plus" targów ISH, Frankfurt 
 
Nagroda "Trophée du Design" targów Interclima, Paryż 
 
Ujęcia w katalogach wzornictwa "Nowa Kolekcja", Monachium, 
"Laboratorium wzornicze" Muzeum Sztuki i Rzemiosła, Hamburg i ekspozycja w 
Muzeum Wzornictwa, Londyn 

 



 

 

Jakość 

 
Laboratorium 

Jakość wyrobów firmy Oventrop ma swoje źródło w umiejętnym łączeniu doświadczenia z 
osiągnięciami nowoczesnej techniki. Jakość dominuje na wszystkich etapach rozwoju 
i produkcji wyrobu. System jej zapewnienia uzyskał certyfikat zgodności z normą 
DIN/ISO 9001 (EN 29001).  

 
Urządzenie do badania szczelności 

  

 

 
Zakres usług 

Oventrop - Centrum 
Informacyjne Literatura fachowa 

"Jak funkcjonuje serwis?" - to kluczowe pytanie nowoczesnego rynku. Firma 
Oventrop nie zostawia klientów samych. 
W Olsbergu lub "na miejscu" prowadzone są intensywne szkolenia, instruktaże i 
seminaria. Do dyspozycji klientów firma stawia oprogramowanie inżynierskie, 
podręczniki i katalogi. Współpraca nie ogranicza się do produktu firmy, lecz 
rozciąga się na jego "otoczenie" w fazach projektowania i wykonawstwa.  

Komputer pomiarowy "OV-
DMC" 

Oprogramowanie  
   

 



 

Bronisze, ul. Świerkowa 1B 
05-850 OŜarów Mazowiecki 

tel. (22) 722 96 42 

fax. (22) 722 96 41 

www.oventrop.pl        Poznań 
e-mail: info@oventrop.pl      tel. kom. 0−501 219 679 

 

Warszawax         Gdańsk 
tel. kom. 0−501 188 800       tel. kom. 0−501 692 319 

 

Katowice         Kielce 
tel. kom. 0−502 292 349       tel. kom. 0−501 501 155 

 


