
 

 

 

 

O firmie 

Na europejskim rynku  koncern Vogel & Noot Wärmetechnik, z siedzibą 

główną w Wartbergu w Austrii ze swoją kompletną paletą grzejników jest jedną 

z przodujących w dziedzinie zaawansowanej techniki, trendów i innowacji. 

  Już w roku 1929 firma Vogel & Noot rozpoczęła produkcję stalowych 

grzejników członowych. Produkty te przygotowywały grunt dla rozwoju 

nowoczesnych płytowych grzejników produkowanych obecnie przez Vogel & 

Noot.  

W 1975 roku w Austrii postawiono w pełni zautomatyzowaną linię 

produkcji grzejników płytowych W połowie lat 90-tych firma Vogel & Noot 

rozpoczęła marsz w kierunku poszerzenia asortymentu w sektorze grzejników. 

Stworzono nową linię produkcyjną grzejników dekoracyjnych i 

konwektorowych, odpowiadającą aktualnym standardom technicznym.  

  Firma Vogel & Noot Wärmetechnik dodatkowo ugruntowała swoją 

pozycje poprzez przejęcie w roku 1995 jednego z przodujących producentów 

systemów kominowych i spalinowych z odpornej na rdzę stali szlachetnej. 

  W roku 2002 firma Vogel & Noot Wärmetechnik AG została przyjęta do 

międzynarodowej grupy Oy Rettig Ab., która wraz z  Rettig ICC, zrzeszającą 8 

głównych przedsiębiorstw produkujących grzejniki jest dominującą grupą  w 

produkcji i dystrybucji systemów ogrzewania.  Poprzez wprowadzenie na rynek 

4 nowych systemów ogrzewania podłogowego w roku 2003 firma Vogel & 

Noot uzupełniła swoją ofertę w zakresie technik grzewczych. 

  Dziś firma Vogel & Noot Wärmetechnik poprzez swoje zakłady 

produkcyjne w Austrii, Niemczech, Polsce i na Węgrzech obecna jest na 

wszystkich ważniejszych rynkach europejskich. 



  Poprzez technologię T-6 przyłącza środkowego nasza firma postawiła 

kamień milowy na europejskim rynku grzejników i poprzez swój know-how 

odnośnie przyłączeń środkowych może służyć jako mentor.  

Procesy produkcyjne potwierdzone przez certyfikaty ISO, innowacyjne 

techniki produkcji i odpowiedzialność za najwyższą jakość gwarantują wysokiej 

jakości markowe produkty o ponadczasowym wzornictwie. Z całą naszą 

produkcją zorientowaną na zaspokojenie potrzeb Klientów, oferującą grzejniki 

płytowe, grzejniki płytowe z płaskim frontem, grzejniki modernizacyjne, 

grzejniki rurowe, grzejniki dekoracyjne, grzejniki konwektorowe, systemy 

ogrzewania podłogowego i w końcu systemy kominowe oferowanych w 

szerokiej palecie kolorów i kształtów, możemy zaspokoić wszelkie jego 

wymagania, czyli więcej wolności w planowaniu, więcej swobody działania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

 

VNH Fabryka Grzejników Sp. z o.o. 

ul. Budowlanych 10 

78-600 Wałcz 

Tel.  (0 67) 356 51 70 

Fax.  (0 67) 356 55 70 

Email:  vnhwalcz@vogelundnoot.com 

WWW vogelundnoot.com. 

 


