
Cégünkről 

  
A VTS a légkezelő berendezések egyik piacvezető gyártója.  

A folyamatos fejlesztésekkel és új, innovatív technológiák 
alkalmazásával a legjobb megoldásokat kínáljuk partnereinknek.  

Képesek vagyunk kiváló környezetet teremteni a föld bármely 
létesítményében függetlenül annak rendeltetésétől, nagyságától és 
éghajlati viszonyaitól. 

Termékeinknek köszönhetően emberek milliói élvezhetik a konfort 
előnyeit; optimális környezetben, friss és tiszta levegő mellett 
végezhetik munkájukat illetve pihenhetnek. 

 

A világcéggé válás útján 
Az 1989-ben, Lengyelországban bejegyzett VTS ma már 19 országban van jelen és 54 irodájában több mint 
600 munkatárs dolgozik világszerte. 

Miután Európa egyik piacvezető cégévé váltunk, a Közel-Keleten és Afrikában valamint az ázsiai illezve 
csendes-óceániai régióban is kirendeltségeket hoztunk létre.  

Kezdetben egyetlen gyárunk volt Lengyelországban de ma már négy közép-kelet-európai gyárban 
összességében 31 000m2-en folyik a berendezések összeszerelése.   

Légkezelő berendezéseink világszerte több mint 59 000 létesítményben óránként körülbelül 885 000 
000m3 levegőt kezelnek.  

A 2005-ös évben több mint 34 000 légkezelő berendezést értékesítettünk. 

               

 

Szemlélet 

Célunk, hogy élenjárók legyünk a légkezelőgyártók piacán az egyszerűség 
kiválóságát kínálva üzleti partnereinknek.  
 

VTS Értékek 

Egyszerűen nagyszerű 
Az emberiség legnagyszerűbb találmányaiban van egy közös vonás, zsenialitásuk 
egyszerűségükben rejlik. Arra törekszünk, hogy bármilyen problémát a 
legegyszerűbb és leghatékonyabb módon oldjunk meg.   

A beruházási folyamatok hosszát minimálisra csökkentjük. Berendezéseink típus 
kialakítása gyors gyártást és összeszerelést tesz lehetővé. 



Személyes kapcsolat 
Hiszünk a partnereinkkel kialakított hosszútávú kapcsolatok sikerében. 

Szakembereink mindig felkészültek, hogy javaslataikkal támogassák ügyfeleinket a
berendezés kiválasztásától egészen az értékesítésig, valamint berendezéseink 
üzemeltetése során is. 

Kölcsönösen előnyös üzleti kapcsolatokat kialakítva közös sikert érünk el 
partnereinkkel, a beszállítókkal és a kereskedőkkel. 

 

Minőség 
A legjobb minőséget kínáljuk és ezt a tervezés, a gyártás, az értékesítés és az 
ügyfélszolgálat során is garantáljuk. Berendezéseink kizárólag neves vállalatok 
által gyártott, kiváló minőségű alkotóelemkből készülnek. Légkezelő 
berendezéseink a legjobb ár/érték arányt megtestesítő európai mestermunkaként 
ismertek. 

 

Innováció 
Az innováció cégünk védjegye. A szellőztető és légkondicionáló iparág 
legkorszerűbb műszaki vívmányait alkalmazzuk. Kiváló, egyszerű és úttörő 
műszaki megoldások bevezetésével új fejlesztési irányokat mutatunk. 
Innovációinknak köszönhetően berendezéseink könnyebbek, csöndesebbek és 
kedvezőbb működési paraméterekkel rendelkeznek. Legfontosabb mégis, hogy 
ezeket az innovatív megoldásokat nem feláras opcióként, hanem standardként 
ajánljuk. 

 

  

Egységesített Irányítási Rendszer 

  
A VTS Clima célja, hogy vezető szerepet töltsön be a légkezelőgyártók piacán az egyszerűség kiválóságát kínálva 
üzleti partnereinknek. 

Ez a cél elérhető a munkatársaink tevékenységét meghatározó vezérelvekkel, melyek: az egyszerűen nagyszerű 
megoldások, a személyes kapcsolatok, a minőség és az innovációk valamint a folyamatos piacbővítés. 

Üzleti tevékenységeinkkel arra törekszünk, hogy: 

• Együttműködésben megbízható beszállítóinkkal/üzleti partnereinkkel garantáljuk termékeink hatékony és 
pontos legyártását ügyfeleinknek. 

• A folyamatirányítási rendszerrel folyamatosan javítsunk az alkalmazott tevékenységeink hatékonységán. Ez 
az ellenőrzés egyben gondoskodik a VTS márkanév széleskörű elfogadottságáról is mely cégünk 
megbízhatóságának eredménye. A legjobb minőségű termékeket kínáljuk versenyképes áron, ez 
garantálja a sikert. 

• Az optimális gyártási folyamat során fölösleges szemét és energiveszteségek nélkül gyártsuk le légkezelő 
berendezéseinket. 

• Fejlesztjük partnerkapcsolatainkat annak érdekében, hogy a legjobb minőségű alkatrészek kerüljenek 
termékinbe.   

Következésképpen az Igazgatótanács törekvései: 

• Az Egységesített Irányítási Rendszer hatékonyságának folyamatos 
javítása az ISO 9001 és ISO 14001 nemzetközi szabványoknak 
megfelelően.   

• A környezetszennyezés megelőzése ill. a környezetre káros hatások 
minimalizálása a tervezés, a gyártás, a kiszállítás és az üzemeltetés 
terén is.   

• Garantálni az érvényes jogszabájoknak és vállalatunk más, elfogadott  
követelmények való megfelelőséget tevékenységeink során.   

• Vállalatunk munkatársainak minőségi és környezetvédelmi 
tudatosságának formálása.  

• A vállalat vezetési stratégiájának elérhetővé tétele minden munatársa és külső érdeklődő számára.  


