Viega.

CONNECTED
IN QUALITY.
Wij zijn ervan overtuigd: Kwaliteit is alles. Zonder kwaliteit is alles niets. Daarom
eisen we elke dag opnieuw dat we onszelf overstijgen. Door met onze klanten
te overleggen, ontwikkelen we nóg betere producten en presteren onze services altijd sterker. En we leiden onze onderneming naar de toekomst zonder
het verleden te vergeten.
Bij alles wat we doen, engageren we ons voor de hoogste kwaliteit. Niet pas
sinds gisteren, maar al meer dan 115 jaar lang, toen alles begon met de visie
om een revolutie in de installatietechniek te ontketenen. Met meer dan 4.000
medewerkers en vanuit zeven internationale vestigingen hebben we ons ontwikkeld tot een wereldwijd toonaangevende onderneming op het gebied van
de installatietechniek, terwijl we een familiebedrijf bleven dat zijn eigen normen ontwikkelt. Alleen zo kunnen we wereldwijd kwaliteit "made in Germany"
garanderen, en producten van het hoogste niveau leveren.
Voor ons is het erg belangrijk dat onze klanten bij het dagelijks werk op de best
mogelijke manier worden ondersteund. We stemmen grondstoffen, techniek
en comfort op elkaar af, nemen de tijd die nodig is om de kwaliteit te garanderen, en investeren in onderzoek en ontwikkeling. Het resultaat is een systeem
van meer dan 17.000 perfect op elkaar afgestemde artikelen, die zowel snel
als betrouwbaar kunnen worden opgevraagd. Bovendien nemen we onze
verantwoordelijkheid als globale onderneming en delen we onze kennis met
onze klanten over de hele wereld.
Daarom zijn we ervan overtuigd: Kwaliteit is alles. Zonder kwaliteit is
alles niets.
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Een onderneming die doelgericht
naar de toekomst leidt.

Inhoud 3

14–27
Producten die topprestaties
mogelijk maken.

28–35
Serviceprestaties waardoor we de
partner van onze klanten worden.

ZICH VOORTDUREND
VERDER ONTWIKKELEN EN
TROUW BLIJVEN AAN DE
EIGEN WAARDEN.
Onze eisen voor onze eigen onderneming.

Pionier voor talrijke vakgebieden van de sector

Veelzijdige innovaties die een
revolutie in de markt veroorzaakten

Al

115

jaar lang een familiebedrijf

ZICH TOT LEIDER OP
DE WERELDMARKT
ONTWIKKELEN,
MAAR ALTIJD EEN
FAMILIEBEDRIJF BLIJVEN.
Onze eisen voor onze eigen bedrijfscultuur.

Familiebedrijf van de

4e

generatie

Trouw blijven aan zichzelf 7

Gesticht in

1899

Familiebedrijf
In 1899 stichtte Franz-Anselm Viegener het familiebedrijf, en
daarmee legde hij het fundament voor het succesverhaal van
Viega. Toen begon alles met de productie van bierinstallaties,
die aan brouwerijen in de omgeving werden geleverd. Maar
de onderneming ontwikkelde zich snel en het aanbod groeide.
Eerst kwamen de afvoer- en overloopinstallaties, en bij de opening van de eerste vestiging kwamen de koperen buisverbindingtechniek en de kunststofproducten voor sanitair. Met de
introductie van de koperperstechniek in het midden van de
jaren 90 en SC-Contur in het jaar 2000, veroorzaakte Viega
twee keer kort na elkaar een revolutie op de markt, en dat
doen we nog altijd.
Globale onderneming
Ondertussen behoort Viega, met tien vestigingen over de hele
wereld, meer dan 4000 medewerkers en een uitgebreid productassortiment voor de gehele installatietechniek van de HVACbranche, tot een van de toonaangevende ondernemingen op dit
gebied. Daarbij is het ons gelukt om de waarden te behouden
die onze onderneming vanaf het begin hebben gekenmerkt, ondanks die indrukwekkende ontwikkeling. En tot vandaag blijven
ze nuttige drijfveren voor ons succes. Bovendien staan onze
medewerkers en daardoor de mensen die Viega dragen, bij ons
in het middelpunt. Door hun intensieve opleiding en bijscholing
zorgen we er niet alleen voor dat Viega in zijn geheel succesvol
is, maar ook iedere medewerker als persoon. Want we denken
niet in kwartalen, maar in generaties.

Meer dan

4.000
medewerkers over
de hele wereld

OOK VOOR EIGENTIJDSE
THEMA'S EEN
VOORAANSTAANDE ROL
SPELEN.
Onze eisen voor onze eigen verantwoordelijkheid.

Drinkwaterkwaliteit

Bewezen competentie 9

Antwoorden op belangrijke vragen
Als internationale onderneming nemen we bij Viega onze eigen
verantwoordelijkheid. Daarom engageren we ons in het bijzonder
voor de belangrijke thema's van de sector, werken we actief
aan de ontwikkeling van normen en regelgeving, en geven we
onze kennis door op seminaries in de hele wereld. Daardoor
helpen we onze eigen vakgebieden verder. Zo zorgen we ervoor
dat we samen met onze klanten elke dag de uitdagingen van
de sector aanpakken.

Meer dan

100
designprijzen

Drinkwaterkwaliteit
Drinkwaterkwaliteit handhaven is de kerncompetentie van Viega.
Ons optreden reikt op dat gebied verder dan de ontwikkeling van
producten en het gebruik van de juiste grondstoffen. Drinkwater is een bijzonder kostbare grondstof en daarom één van de
strengst gecontroleerde levensmiddelen. Voor ons spreekt het
vanzelf dat we onze klanten ook met belangrijke services en relevante seminaries ondersteunen om de kwaliteit van het drinkwater te handhaven. Voor de juiste toepassing van de verworven
kennis worden onze innovatieve oplossingen ingezet. Bijvoorbeeld: de producten met de functie Viega Hygiene+ helpen
om stilstand en kritieke temperaturen in drinkwaterinstallaties
te vermijden.
Design
Viega heeft de voorwandtechniek altijd verder ontwikkeld. Voor
de voorwand- en afvoertechniek stellen we producten voor
die technisch up-to-date zijn en met een nieuw design telkens
de norm bepalen, en daarvoor regelmatig worden onderscheiden. Meer dan 100 designprijzen spreken voor zich, en die zijn
minstens zo indrukwekkend als de duidelijke vormentaal van
onze producten.

Brandbeveiliging

Brandbeveiliging
Voor de brandbeveiliging bewijst Viega voortdurend zijn competentie. Onze talrijke aanbiedingen voor buisleidingssystemen en
-combinaties waarvan de brandbeveiligingstechnieken werden
bewezen, voldoen aan de hoogste eisen voor brandbeveiliging.
Zo kunnen bijvoorbeeld alle buisleidingssystemen van Viega
met nulafstand worden aangelegd. Daardoor is het mogelijk
om speciale uitvoeringen van buisleidingen vakkundig om te
zetten en tegelijk de normatieve, opgegeven maten te overtreffen, en de optimale eisen voor veilige installaties in gebouwen
te garanderen.
Energie-efficiëntie
Door zuinig en efficiënt energieverbruik neemt Viega zijn globale
verantwoordelijkheid. Dat spreekt voor ons vanzelf. Bovendien
geven we onze klanten door innovatieve oppervlakteverwarming- en -koelsystemen en isolatie de mogelijkheid om onze
buisleidingssystemen energie-efficiënt en duurzaam te bouwen.
Ook geven we ondersteuning bij de noodzakelijke vakbekwame
planning en omzettingen. Met de hulp van onze moderne installatietechniek wordt het verbruik in hoge mate verminderd, en
slechts zo veel energie verbruikt als er echt nodig is.

Energie-efficiëntie

INNOVATIES WAARDOOR
EEN HELE SECTOR VERDER
KOMT EN ONZE KLANTEN
HUN DOEL SNELLER
BEREIKEN.
Onze eisen voor de ontwikkeling van nieuwe producten.

Interdisciplinaire, professionele teams
voor onderzoek en ontwikkeling

Toekomstgericht denken 11

Vooruitdenken
Op zijn lauweren rusten is bij Viega geen optie. Elke dag
zetten onze talrijke medewerkers van de afdeling onderzoek en ontwikkeling zich in om de producten te verbeteren
en wereldwijd met innovaties de normen te verleggen. Een
voorbeeld hiervoor is de introductie van de koperperstechniek, waardoor we wereldleider werden op het gebied van
de persfittingsystemen. Of de uitvinding van de Viega SCContur, waarmee we een revolutie in de installatietechniek
veroorzaakten. En ook met de Advantix Vario, de eerste douchegoot die kan worden ingekort en de elektronisch geregelde badarmatuur Multiplex Trio E, kan Viega overtuigen.

Verder gaan
De feiten bewijzen het. Viega bezit talrijke octrooiaanvragen
die onze eigen aanspraken en onze innovatiekracht onderstrepen. Daardoor hebben zich door onze grote vindingrijkheid niet alleen afzonderlijke producten, maar ook een
totaalspectrum van producten ontwikkeld. Daardoor zijn
er altijd in het volledige productassortiment innovaties van
Viega die de markt verder versterken.

Leider op de wereldmarkt voor
metalen persfittingsystemen

Talrijke octrooien

1995
Uitvinding van Viega Profipress

2000
Wereldpremière: Viega SC-Contur maakt
niet vastgeperste fittingen zichtbaar en
veroorzaakt een revolutie in de perstechniek

2007
Voorstelling van de designlijnen
Visign for More en van Visign for Style

2007
Uitvinding van het oppervlakteverwarmings- en -koelsysteem
Fonterra

Constante innovatie 13

2009

2011

De elektronische badarmaturen Multiplex
Trio E overtuigen door eenvoudig gebruik
en prijswinnend design

Viega Advantix Vario, de eerste
inkortbare douchegoot veroorzaakt
een revolutie in baddesign

2014
Met Viega Megapress kunnen dikwandige
stalen buizen worden geperst

2009
Viega Raxofix zorgt voor minimaal
drukverlies bij kunststofbuisleidingen

ALLE MOGELIJKHEDEN
OVERSTIJGEN OM ONZE
KLANTEN ALLES TE
KUNNEN GEVEN.
Onze eisen voor onze eigen producten.

Een perfect systeemverband van
op elkaar afgestemde eenheden

17.000
producten voor alle toepassingsgebieden

10
Hoogwaardige grondstoffen, die
de hoogste kwaliteit waarborgen

internationale vestigingen

VOOR ALLE
TOEPASSINGSGEBIEDEN
DE GESCHIKTE
INSTALLATIETECHNIEK
AANBIEDEN.
Onze eisen voor het totaalspectrum van producten.

Gebouwentechniek

Drinkwaterinstallatie

Gasinstallatie

Verwarmingsinstallaties

Oppervlakteverwarming

Oppervlakteverwarming
Voorwandtechniek

Altijd de juiste oplossing 17

Hotelwezen

Aan alles gedacht
Dankzij de introductie van de koperperstechniek werd Viega over
de hele wereld bekend, en ontwikkelden we ons snel tot wereldwijde marktleider voor metalen persfittingsystemen. En als systeemleverancier zijn we voor veel toepassingsgebieden van de
installatietechniek toonaangevend. Onze klanten kunnen zowel
voor gebouwen als voor industriële installaties en voor scheepsbouw vertrouwen op ons perfect systeemverband van op elkaar
afgestemde eenheden van de allerhoogste kwaliteit.

Sheraton New York Times Square Hotel, New York, VS

Industriële
installaties

Gebouwentechniek
Met producten voor de gebouwentechniek bepaalt Viega altijd
de normen. Ons systeemverband overtuigt door op de praktijk
gerichte en technisch doordachte totaaloplossingen voor drinkwater-, gas- en verwarmingsinstallaties, en voor speciale toepassingen. Daarom worden onze buisleidingssystemen gebruikt
in ziekenhuizen, waar de hoogste drinkwaterkwaliteit van doorslaggevend belang is, en in stadions en sportzalen, waar tijdens
korte belastingspieken voldoende capaciteit beschikbaar moet
zijn. Bovendien bieden we producten aan voor voorwand- en
afvoertechniek, die voortreffelijke techniek combineren met uitmuntend design. Het is een doorslaggevend criterium voor het
hotelwezen, waar de sanitaire inrichting voortdurend belangrijker
wordt. Ons aanbod wordt vervolledigd door speciale oplossingen
voor de oppervlakteverwarming, die tegelijk voor hoog comfort
en maximale efficiëntie zorgen.
Industriële installaties
Bij industriële installaties zijn de eisen voor buisleidingssystemen
bijzonder hoog. Ze moeten extreem sterke belastingen mogelijk
maken en over langdurige weerstand beschikken. Op dat gebied
beschikken we over talrijke oplossingen, waarvan de arbeidskosten bijzonder rendabel zijn.

Scheepsbouw

Serenade of the Seas, Royal Caribbean International
© Photo: Royal Caribbean Cruises Ltd.

Scheepsbouw
Voor scheepsbouw worden uiterst productieve buisleidingssystemen gebruikt. Ze moeten zowel de belastingen van de getransporteerde stoffen als extreme invloeden van buitenaf weerstaan.
Het materiaal moet meer dan gemiddeld robuust en duurzaam
zijn. Ook verhogen de beperkte ruimte en strenge veiligheidsvoorschriften de eisen voor de montagemogelijkheden. Een grote
uitdaging die we met producten van eerste klasse op alle wereldzeeën aankunnen.

OVERTUIGEN MET
KRACHTIGE PRESTATIES
IN PLAATS VAN MET
OVERTUIGINGSKRACHT.
Onze referenties.

Salvador Dalí Museum, St. Petersburg, Florida, VS
© Architects, Design: HOK
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Pentagon, Washington, D.C., VS

Kinderoncologie, Moskou, Rusland

Allianz Arena, München, Duitsland
© Photo: Allianz Arena München Stadion GmbH

Alleen het beste
Voor Viega zijn alle klanten even belangrijk. Toch zijn ook wij er
trots op dat onze producten in veel bijzonder indrukwekkende
bouwprojecten worden toegepast. Vooral als het alleen maar om
de hoogste kwaliteit en betrouwbaarheid gaat.
Onze producten worden in grote projecten aangetroffen, waar
vooral de samenwerking tussen de systemen een belangrijke rol
speelt. En onze producten zijn zeer gewild als de onderdelen alleen door kwaliteitsmateriaal van eerste klas aan extreme eisen
kunnen voldoen en de veiligheid van groot belang is.

EEN WERELD VAN
SYSTEMEN LEVEREN
WAARIN APARTE
OPLOSSINGEN PERFECT
SAMENGAAN.
Onze eisen voor een totale systeemoplossing.

Afvoertechniek

Alles uit dezelfde bron
De talrijke eisen voor gebouwentechniek worden voortdurend
complexer. Exacte planning en tot in de details doordachte oplossingen helpen om die recht te doen. Viega geeft een volledig
systeemverband, waarbij alles op elkaar is afgestemd, zowel
de grondstoffen als de systemen. Op die manier krijgen onze
klanten alles uit dezelfde bron, en mogen ze erop vertrouwen
dat ook bij de installatie alles bij elkaar past. Daarvoor zorgen
de perfecte overgangen tussen de systemen, en de snelle en
eenvoudige aansluitingen.

Alles systematisch
Onze buisleidingssystemen garanderen de hoogste kwaliteit,
richtinggevende veiligheid en enorme rendabiliteit. Ze worden
voortdurend verder ontwikkeld om zowel aan de wettelijke normen en regelgeving te voldoen, als aan de praktijk van vandaag en morgen. Bovendien worden de producten toegepast
in de gebouwentechniek, in de industriële installatiebouw en
in de scheepsbouw. Daardoor kunnen we dankzij onze kunststofcompetentie een breed productspectrum voor oppervlakteverwarming aanbieden. De systemen brengen zowel grote

Alles uit dezelfde bron 21

Buisleidingtechniek

Voorwandtechniek
Design

Oppervlakteverwarming

industriële ruimten als kleine eengezinswoningen op temperatuur, en bereiken met behulp van innovatieve oplossingen voor
storingen de maximale energie-efficiëntie. Bovendien zorgen
we met onze voorwand- en afvoerproducten voor een zorgvuldig uitgewerkte techniek, uitmuntend design en beter comfort
voor het sanitair. Onze voorwandsystemen geven talrijke mogelijkheden voor de installatie en vallen op door de eenvoudige
montage. Onze bedieningsplaten met hoogwaardige materialen, een fascinerend design, weinig ruimte vereisende vormentaal en technische finesse zoals de contactloze spoelactivering,

maken indruk. Onze douchegoten en afvoeren leveren zelfs bij
kleine bouwmaten topprestaties, en bepalen met het design telkens opnieuw de normen. Net als onze elektronisch geregelde
badarmaturen, waarmee we onze innovatiekracht bewijzen.

100 %
hoogwaardige grondstoffen

GRONDSTOFFEN DIE AAN
DE NORMEN VOLDOEN EN
DIE ZELFS IN HOGE MATE
OVERTREFFEN.
Onze eisen voor de materiaalkwaliteit.

Kwaliteit zonder compromissen 23

Hoogste kwaliteit vanaf de bron
Bij Viega begint de hoogste kwaliteit al bij de keuze van het materiaal. Alleen als de grondstoffen voldoen aan onze hoge eisen,
gebruiken we ze als basis voor onze producten. Dat geldt voor
producten, die later met gevoelige media zoals drinkwater in contact komen, maar ook voor producten die aan bijzonder hoge
belastingen worden blootgesteld.
Op de eigen kracht vertrouwen
Om aan onze eisen te voldoen, zorgen we zelf voor de producten.
Onze gieterij behoort tot de modernste van Europa en de nieuwste
productie-installaties zorgen ervoor dat onze innovaties door het
gebruik van hoogwaardig materiaal worden geperfectioneerd. En
daarbij worden de eisen van normen en regelgeving niet alleen
nageleefd, maar zelfs overtroffen.
De bron van zuiver drinkwater
In het bijzonder voor drinkwater is de keuze van de juiste grondstoffen van elementair belang. Daarom gebruiken we alleen die
grondstoffen die de kwaliteit van het drinkwater niet kan aantasten. Daardoor voldoen we aan de ideale eisen voor het behoud
van de drinkwaterkwaliteit.

Roestvrij staal

Materiaal voor alle toepassingen
Door het gebruik van uiteenlopende grondstoffen worden optimale omstandigheden voor elk toepassingsgebied gewaarborgd.
Roestvrij staal is in het bijzonder geschikt voor gevoelige drinkwaterinstallaties, maar ook voor veel menginstallaties. Koper
daarentegen geldt als een echte allrounder en is voor erg veel
toepassingsgebieden bruikbaar. Net als brons. Het kan zonder
problemen in drinkwaterinstallaties worden gebruikt, en tegelijk
onderscheidt die grondstof zich door de duurzaamheid en weerstand ervan bij de zwaarste toepassingen. Andere grondstoffen,
zoals staal met zink-nikkel-coating of C-staal, vallen vooral op
door hun rendabiliteit en extreme robuustheid. Ten slotte geeft
kunststof nagenoeg onbegrensde toepassingsmogelijkheden. De
productieve polymeren overtuigen als hoogwaardig, innovatief
materiaal, zowel voor buisleidingssystemen met hoge flexibiliteit
en rendabiliteit als voor afvoertechniek.

Kunststof

Brons

Koper

DUITSE
KWALITEITSNORMEN
GARANDEREN IN ELK LAND.
Onze eisen voor productie en ontwikkeling.

Kantoor van Viega GmbH & Co. KG,
Attendorn

Fabriek Lennestadt-Elspe

Fabriek Attendorn-Ennest

Fabriek Großheringen

Fabriek Niederwinkling

5
vestigingen in Duitsland

Made in Germany 25

Hoogste normen
Wie engagement voor de hoogste kwaliteit in het vaandel draagt, mag geen
compromissen sluiten bij de productie en ontwikkeling. Bij Viega is het hoogste kwaliteitsbesef bij de productie en het onderzoek vanzelfsprekend. We
zorgen dat onze hoog gekwalificeerde medewerkers in moderne onderzoeksen ontwikkelingslaboratoria en op de productiesites absolute precisie en betrouwbare producten afleveren.

Jiangsu Jinyang Viega Plumbing
Systems Co., Ltd., Wuxi, China

Made in Germany
Dat duidelijke engagement in de vestigingen in Duitsland is doorslaggevend
om bij te dragen aan de hoge kwaliteit van onze producten. Want hier kunnen we verwachten dat de allerhoogste normen worden nageleefd. Ook op
onze vijf internationale vestigingen ontstaan ter plaatse producten volgens de
Duitse normen. Daardoor kunnen we voor een betrouwbare beschikbaarheid
zorgen, met overal diezelfde hoogste kwaliteit "made in Germany".

5
internationale vestigingen volgens Duitse normen

Viega LLC, McPherson, Kansas, VS

GARANDEREN DAT ONZE
KLANTEN 100 % OP ALLES
MOGEN VERTROUWEN DAT
DE FABRIEK VERLAAT.
Onze eisen voor de kwaliteitsgarantie.

Weerstandstest
in de koudekamer
tot –30° C

Gegarandeerde veiligheid 27

Meer dan

100

op de praktijk gerichte testmethoden

100 %
veiligheid en betrouwbaarheid

Duurzaamheids- en
duurbelastingstests

Sterker dan de praktijk
Producten van Viega moeten geschikt zijn voor de zware toepassingen en eisen van de praktijk. Daarom worden ze vooraf
grondig getest. Onze duurzaamheids- en weerstandstests
garanderen dat alle producten over de noodzakelijke goedkeuringen beschikken, niet alleen om aan de normen, wetten
en regelgeving te voldoen, maar om die zelfs te overtreffen.
Ze worden zo geconcipieerd dat ze niet alleen dagelijkse
omstandigheden simuleren, maar ook extreme situaties.
Al onze buisleidingssystemen moeten bijvoorbeeld in onze
koudekamer temperaturen tot –30° C weerstaan, zonder dat
hun producteigenschappen worden aangetast. Tegelijk worden nieuwe producten en op de praktijk gerichte innovatieve
tests op meerdere voorbeeldbouwterreinen ingericht om hun
deugdelijkheid voor dagelijks werk te bewijzen.
Gegarandeerd getest
De producttests bepalen de maatstaven van de markt: bij de
kwaliteitscontrole ligt de lat extreem hoog. Voor een fitting
onze fabriek mag verlaten, wordt ze aan strenge testmethoden onderworpen. Zichtcontroles door getrainde ogen van
onze medewerkers behoren daar net zo goed toe als op de
millimeter nauwkeurig aftasten door de modernste cameraen lasermeettechnieken. Dat gebeurt allemaal opdat onze
klanten 100 % op elk onderdeel mogen vertrouwen.

Meerdere kwaliteits- en zichtcontroles
van elk product

NOOIT HET OVERZICHT
VERLIEZEN EN ALTIJD
OP OOGHOOGTE BLIJVEN.
Onze eisen voor de serviceprestaties.

15

internationale seminariecentra,
waar we onze kennis onder
onze klanten verspreiden

100.000

eigen logistieke magazijnen garanderen
de permanente beschikbaarheid van
onze producten

Advies ter plaatse op

50

markten overal ter wereld

VOOR HET DAGELIJKS
WERK VAN ONZE KLANTEN
24 UUR PER DAG TER
BESCHIKKING ZIJN.
Onze eisen voor het contact met de klant.

Dicht bij de klant 31

Eenvoudig bereikbaar per
telefoon of online

Partner van onze klanten
Het succes van de klanten is voor Viega meer dan belangrijk: het is
de drijfveer voor ons dagelijks werk. Als partner zijn we producent
en leverancier van innovatieve productoplossingen. Tegelijk zijn we
ook een persoonlijke gesprekspartner, een competente probleemoplosser en de directe adviseur voor alle vragen. Ongeacht of
het over onze eigen producten gaat of over de actuele thema's en
uitdagingen van de markt. Daarom ondersteunen we onze klanten
al vanaf de planning, en begeleiden we hen bij de realisatie van hun
project. Bijvoorbeeld met veelomvattende softwareoplossingen, die
de huidige normen en regelgeving direct in de berekening opnemen.
Dat zorgt voor grote zekerheid bij de planning en maakt hygiënische,
efficiënte en rendabele installaties mogelijk.
Altijd bereikbaar
Om er elke dag voor onze klanten te zijn, zorgen we ook bij de
klantgerichtheid voor de hoogste kwaliteit. Talrijke medewerkers in
binnen- en buitendienst en in de servicecentra zorgen ervoor dat
u ons bijna altijd en via meerdere kanalen kunt bereiken: door advies ter plaatse, telefonisch, of online. Daarom stellen we op onze
website omvangrijke technische gegevens over alle producten en
thema's ter beschikking.
Altijd op ooghoogte
Opdat we daarbij het overzicht niet zouden verliezen, spreken we
met onze klanten. We wisselen van gedachten en luisteren goed om
te begrijpen wat hen beweegt. Daarom is Viega op talrijke beurzen
over de hele wereld aanwezig, en leggen we persoonlijk contact.
Alleen zo is het mogelijk om de oplossingen te geven die onze klanten verder brengen.

Persoonlijke begeleiding door talrijke medewerkers
van de buitendienst over de hele wereld

Directe uitwisseling van gedachten op
nationale en internationale beurzen

ONZE KLANTEN DE
ZEKERHEID GEVEN DAT
UIT MEER DAN 17.000
PRODUCTEN ALTIJD HET
JUISTE WORDT GEKOZEN.
Onze eisen voor onze eigen bedrijfslogistiek.

Altijd leverbaar 33

Meer dan

17.000

producten permanent in het magazijn

Op maat gemaakte leveringen volgens
individuele klantbehoeften

Alles altijd op voorraad
Met de eigen bedrijfslogistiek bepaalt Viega de normen in de
sector voor beschikbaarheid van producten en serviceprestaties. Daarom investeren we in de uitbouw ervan en kunnen
we ondertussen op 100.000 logistieke magazijnen rekenen.
Daardoor kunnen we altijd meer dan 17.000 producten uit
het magazijn halen en direct beschikbaar hebben. Dat geldt
voor het huidige assortiment en voor veel reserveonderdelen.
Betrouwbaarheid begint bij ons al bij de bestelling.
Topprestaties leveren
Niet alleen de omvang van onze logistiek is overtuigend, maar
dankzij intelligente EDV-techniek is ons logistiek centrum ook
een van de modernste van onze tijd. De materiaalstroom, de
opslag en het uit voorraad halen, bestellingen klaarmaken en
de verzending worden computergestuurd perfect op elkaar
afgestemd. De talrijke controles laten nagenoeg geen fouten
toe, en zorgen voor complete en bijzonder snelle leveringen met respect voor deadlines. Daarenboven kunnen we
door klantspecifieke gegevens de levering aanpassen aan
individuele behoeften en de opslag aanzienlijk versnellen.
Daardoor mogen onze klanten op elke levering vertrouwen.

Tijdige naleving van afgesproken termijnen

Duitsland,
Attendorn
Großheringen
Niederwinkling

Italië,
Bologna

Nederland,
Naarden

Oostenrijk,
Seewalchen

Denemarken,
Kopenhagen

Kroatië
Zagreb

Hongarije,
Boedapest
VS,
Nashua,
New Hampshire

VS,
McPherson,
Kansas

Australië,
Sydney

Polen,
Warschau
Rusland,
Moskou

China,
Wuxi

WETEN WAT DE TOEKOMST
BRENGT EN DAT VOOR
ONZE KLANTEN
ONTHULLEN.
Onze eisen voor 15 internationale seminariecentra.
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Kennis verspreiden
In meer dan 115 jaar heeft Viega veel ervaring en belangrijke
knowhow verzameld. Die kennis houden we echter niet voor
onszelf. We verspreiden het veel liever onder onze klanten.
Dat doen we in 15 seminariecentra over de hele wereld. Altijd
actueel, altijd relevant en vooral voor iedereen beschikbaar:
van leerling tot ondernemer, van vakman tot specialist-planner en architect.
Kennis overbrengen
De sleutel tot het succes van de seminaries van Viega zijn
de mensen die onze kennis aan onze klanten doorgeven.
Gerenommeerde docenten en seminarieleiders geven in speciaal op de behoeften van onze klanten afgestemde seminaries zowel theoretische als praktische kennis door. Zowel
over de nieuwste normen en richtlijnen, als over belangrijke thema's zoals het behoud van de drinkwaterkwaliteit,
of over gangbare installatietechnieken. De seminaries van
Viega dekken een breed spectrum en geven onze klanten de
mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen. Daardoor kunnen we het aanbod van Viega van hoogwaardige producten,
omvangrijke services en advies van eerste klas aanvullen, en
onze klanten optimaal ondersteunen bij hun dagelijks werk.

KWALITEIT IS ALLES.
ZONDER KWALITEIT IS
ALLES NIETS.
Viega. Connected in quality.

Zowel bij de ontwikkeling van innovaties, als de fabricage van onze producten,
het contact met onze klanten, en het leiden van de onderneming geldt: bij
alles wat we doen, engageren we ons voor de hoogste kwaliteit. Die belofte
maken we elke dag waar.
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