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NÁVŠTEVNÍCKE CENTRUM
PROTHERM PRODUCTION



V priestoroch výrobného závodu Protherm 
Production v Skalici ponúkame putovanie za 
príbehmi vykurovacej techniky značčiek Vaillant, 
Protherm a Saunier Duval.



NÁVŠTEVNÍCKE 
CENTRUM
Návštevnícke centrum výrobného závodu Protherm 
Production v Skalici pozýva milovníkov histórie 
i priaznivcov moderných technológií na jedineččnú 
prehliadku.

Spoznajte výrobný závod, v ktorom sa roččne vyrobí 
viac ako 500 000 najmodernejších zariadení na 
vykurovanie a ohrev vody. Prejdite sa trasou, 
ktorá vedie cez interaktívnu expozíciu. Vysvetlíme 
vám, ako sa montujú kotly na výrobných linkách 
a ako kontrolujeme ich kvalitu. Presvedččte sa, 
že na Slovensku vyrábame prémiové kotly, ktoré 
spočl’ahlivo slúžia domácnostiam po celom svete.

Nahliadnite do moderného vývojového centra, 
v ktorom odborníci zdokonal’čujú už existujúce 
kotly z celej skupiny Vaillant.



NÁŠ PROGRAM
Prejdite sa interaktívnou výstavou a získajte 
informácie o výrobe vykurovacích zariadení vo 
Vaillant Group. Pozrite si zblízka závod, v ktorom 
sa vyrába viac ako 690 rôznych typov vykurovacích 
zariadení pre trhy v 24 krajinách Európy, Ázie aj 
Afriky. 

Vysvetlíme vám, ako vynálezy Johanna Vaillanta, 
ktorý v roku 1874 založil rodinnú firmu v nemeckom 
mesteččku Remscheid, zmenili život v domácnostiach 
po celom svete. Vaňča plná horúcej vody prestala 
vd’čaka jeho vynaliezavosti znamenat’č nedostupný 
luxus.

Vedeli ste, že sa koncernu Vaillant Group podarilo 
počas celej svojej existencie predat’čč viac 
ako 40 miliónov spotrebičov?

Ťč ažiskom prehliadky sú tri najdôležitejšie 
značky skupiny Vaillant Group – Vaillant, 
Protherm a Saunier Duval.



VIAC AKO  
143 ROKOV INOVÁCIÍ
Súččast’čou prehliadky je aj predstavenie historických 
exponátov, ktoré približujú najstaršie spôsoby 
ohrevu teplej vody v domácnostiach – až po 
najmodernejšie technológie vykurovania pomocou 
ekologických tepelných ččerpadiel a novej generácie 
úsporných kondenzačných kotlov.

Návštevníci nahliadnu nielen do viac ako 
140-roččnej histórie značčky Vaillant, ale aj do sveta 
technologických inovácií, ktoré riešia zvyšovanie 
úččinnosti, úspory nákladov, trvalú udržatečl’nost’čč 
a ochranu životného prostredia.

ARÉNA
Prehliadka interaktívnej expozície 
konččí v modernej uččebnej 
miestnosti s auditóriom, kde sa 
premietajú krátke filmy. Pohodlne 
tu možno usadit’č 45 čl’udí. Priestor 
možno po dohode využit’č aj na 
konferencie ča prezentácie.

Výrobný závod Protherm Production v Skalici je 
súččast’čou nemeckého koncernu Vaillant Group. 
Vyrábajú sa tu moderné vykurovacie zariadenia už 
viac ako štvrčt’storoččie.



NÁVŠTEVY PRE 
ODBORNÚ VEREJNOSŤŤ
Výrobný závod v Skalici predstavuje pre skupinu 
Vaillant dôležitú „bránu“ na východné trhy. Rastúci 
význam závodu v skupine sprevádza aj zvýšený 
záujem o profesionálne návštevy. Za sezónu navštívi 
centrum v priemere až 1 400 návštevníkov z radov 
odbornej verejnosti. Zákazníci a obchodní partneri 
majú možnost’č presvedččit’č sa nielen o vysokej kvalite 
moderných výrobných procesov v skalickom závode, 
ale zároveňč získat’čč prehl’čad o všetkých značččkách 
vykurovacích zariadení, ktoré sa tu vyrábajú.

Prehliadky sa organizujú v skupinách do 45 osôb. 
Expozíciou sprevádza vyškolený sprievodca. Do 
výroby sa chodí v skupinkách po 15 osôb.

Ak zákazníci navštívia Skalicu po prvýkrát a majú 
záujem poznat’ toto pôvabné mesto bližšie, 
manažér návštevníckeho centra vie odporuččit’ tie 
najlepšie miestne atrakcie, reštaurácie i ubytovanie. 
Vyskladat’ si možno atraktívny celodenný 
program návštevy.

PONUKA PREHLIADOK 
A PROGRAMOV PRE 
ŠKOLYŤ
Návštevnícke centrum ponúka príležitost’č 
pre zvedavých študentov, ktorí sa chcú 
dozvediet’č viac o výrobe kotlov v Skalici. 
Školám, ktoré majú záujem, pomôžeme 
zorganizovat’č špeciálnu prehliadku pre starších 
žiakov. Prehliadku odporúčččame najmä pre 
žiakov, ktorí v budúcnosti zvažujú štúdium 
na odbornej priemyselnej škole či vysokých 
školách zameraných na technické smery, ako 
strojárenstvo, TZB, ale aj biznis a manažment. 

Naším ciel’čom je vyrábačt’ blízko k zákazníkom.

Preskúmajte zaujímavosti skalického 
výrobného závodu.



NAPLÁNUJTE  
SI SVOJU NÁVŠTEVUŤ
Vstupné: zadarmo 
Kapacita: 45 čl’udí 
Prehliadka expozície: 30 minút 
Prehliadka výrobného závodu: 60 minút 
Dostupné jazyky: SK, EN, RU

Prehliadku si dohodnite s manažérkou 
návštevníckeho centra

Ing. Mária Prachárová 
Telefón: +421 34 6966 117 
Mobil: +421 905 698 102 
E-mail: maria.pracharova@vaillant-group.com

Parkovanie je možné priamo v areáli výrobného 
závodu.

VÝROBNÝ ZÁVOD PROTHERM PRODUCTION
D. Jurkoviča 45, 909 01 Skalica, Slovensko

www.protherm.sk
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