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Smedegaard jest producentem pomp od ponad 60 lat. Od
początku do dziś polityka Firmy pozostaje taka sama połączenie produkcji wysokiej jakości produktów ze sprawnie
prowadzoną
sprzedażą
i
zapleczem
serwisowym.
Długoterminowe inwestowanie w innowacje i nowe
technologie umożliwia dostarczanie pomp o niskim zużyciu
energii przy zachowaniu konkurencyjnych cen.
Polityka proekologiczna firmy skupia się na użyciu materiałów
do przeróbki.
Pompy Smedegaard znane są z długiego okresu działania i
cichej pracy, a także z tego, że są przyjazne dla środowiska,
co pozwoliło na wybranie ich przez projektantów i
umieszczane w wielu prestiżowych obiektach, takich jak
Zamek Amalienborg, Park Rozrywki Tivoli, Browary
Carlsberg, Narodowy Bank Danii, Giełda, Ratusz, Szpital
Główny (wszystkie w Kopenhadze), Luwr w Paryżu, Teatr
Szekspira w Londynie, budynek Czerwonego Krzyża w Oslo,
Wyższa Szkoła Techniczna w Sztokholmie, Pałac królewski
w Maroko, instalacje ciepłownicze SPEC w Warszawie i wiele
innych w Polsce i na świecie.
Miliony pomp SMEDEGAARD są zainstalowane na całym
świecie.

Trzy fabryki zapewniają firmie dużą elastyczność

SMEDEGAARD SZWAJCARIA
Fabryka widoczna na poniższym zdjęciu jest centralą
Smedegaard w Szwajcarii, mieści się w Beinwil am See.
Budynek o powierzchni 8300 m², posiada nowoczesne
wyposażenie, jest to centrum produkcyjne gdzie wytwarzane
są silniki elektryczne dla wszystkich typów pomp. Pozwala to
firmie na niezależność w kontrolowaniu rozwoju i produkcji
własnego typoszeregu pomp.

PRODUKCJA
Firma Smedegaard jest producentem szerokiego zakresu
pomp do centralnego ogrzewania zarówno do zastosowań
domowych, jak również dla celów komercyjnych i
przemysłowych, pomp bezdławnicowych i dławnicowych,
pomp do wody lodowej i klimatyzacji, pomp do ciepłej wody
użytkowej wykonanych z brązu, oraz pomp do cieczy nieagresywnych. Smedegaard projektuje, a następnie produkuje
urządzenia do stabilizacji ciśnienia, zestawy hydroforowe
oraz całą gamę ręcznych i automatycznych regulatorów
oszczędzających energię dla wszystkich potrzeb w zakresie
ciepłownictwa i klimatyzacji od małych do kompleksowych
instalacji.
JEDNOSTKI PRODUKCYJNE
Powyższe produkty wytwarzane są w fabrykach w Danii
(gdzie Smedegaard ma główną siedzibę), Wielkiej Brytanii i
Szwajcarii.

Fabryka w Szwajcarii produkuje głównie tak zwane « mokre »
silniki ale produkcja obejmuje również specjalne silniki
przeznaczone dla innych zastosowań i różnego przemysłu.
Smedegaard posiada certifikat ISO 9001, jak również swój
własny Departamentu Poszukiwań i Rozwoju. Fabryka kieruje
sprzedażą i zapewnia zaplecze serwisowe również także na
potrzeby rynku szwajcarskiego.

SMEDEGAARD WIELKA BRYTANIA
Brytyjjski oddział Smedegaard został powołany do życia w
1982 r. Mieści się w Bridgwater w Sommerset, wyposażony
jest w centrum do produkcji urządzeń hydroforowych i
urządzeń
ciśnieniowych,
będące
również
centrum
dystrybucyjnym pomp w Wielkiej Brytanii.

Wszyscy międzynarodowi dystrybutorzy mają na składzie
większość popularnych modeli, a ich codzienny kontakt z
biurem Eksportu firmy zapewnia optymalne dopasowanie do
potrzeb Klientów.
KONTROLA JAKOŚCI
Wszystkie produkty Smedegaard posiadają certyfikaty
europejskie CE oraz spełniają standardy zgodne z Unią
Europejską. Fabryki posiadają certyfikaty ISO 9001.
Przed opuszczeniem fabryki każda pompa jest indywidualnie
testowana. Kontrola jakości odpowiada normom ISO 9000.
SERWIS I DORADZTWO TECHNICZNE
We współpracy ze specjalistycznymi dystrybutorami i
hurtownikami
Smedegaard
zapewnia
stabilność
i
niezawodność dostaw oraz pomoc kwalifikowanych
specjalistów od spraw zastosowań i serwisu.

SMEDEGAARD SZWECJA

SZKOLENIA

Jesienią 2004, Smedegaard odkupił od firmy VM-Vadstena
produkcję typoszeregu pomp dławnicowych „in-line” od
szwedzkiego producenta pomp ABS. Pompy VM znane są
dobrze z ich wysokiej sprawności jak i długiej niezawodnej
pracy. Typoszereg jest obecnie włączony do produkcji w
fabryce Smedegaard'a w Glostrup, zapewniając kontynuację
wysokiej jakości jaka jest oczekiwana od tego typu pomp.
"VM Pumper AB" w Gothenburg, będąca pełną własnością
firmy Smedegaard jest odpowiedzialna za sprzedaż i serwis
w Szwecji. Aby zachować kontynuację wysokiej jakości
obsługę swoich Klientów byli pracownicy handlowi firmy ABS
są zatrudnieni w firmie w Szwecji.

Smedegaard przywiązuje dużą wagę do szkoleń zarówno
swoich klientów jak i własnych pracowników. Inwestowanie w
szkolenia przynosi wymierne i namacalne rezultaty. Jak
widzimy dzięki licznym ankietom, firmy które zainwestowały w
szkolenia osiągają najlepsze wyniki.

SMEDEGAARD w Polsce
Firma Smedegaard obecna jest na polskim rynku od 1993
roku, kiedy to rozpoczęła współpracę z BFPiA „Meprozet” w
Brzegu, gdzie wspólnie rozpoczęto montaż na bazie
elementów dostarczanych z fabryki w Danii, pomp
cyrkulacyjnych głównie do domowych i miejskich układów
centralnego ogrzewania. W latach 1995 – 96 – 97
Smedegaard wygrał przetargi finansowane przez Bank
Światowy na dostawy ponad 4 000 pomp przeznaczonych do
centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w
warszawskim SPEC. W kolejnych latach Smedegaard
rozwijał swoją obecność w Polsce, co pozwoliło produktom
Smedegaard być wybranym przez projektantów i
umieszczenie w wielu obiektach w całej Polsce.
DYSTRYBUCJA
Dzięki sieci własnych biur handlowych i rozwiniętej sieci 28
przedstawicieli w innych krajach, pompy Smedegaard są
obecne na pięciu kontynentach.

Pamiętając o tym, oddziały Smedegaard mieszczące się w
Danii i Szwajcarii zainwestowały w Kopenhadze i Beinwill am
See w stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia
szerokiego zakresu szkoleń. Zasięg szkolenia obejmuje
wszystkie modele urządzeń produkowanych w fabrykach w
Danii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Pozwala to na
prowadzenie praktycznych doświadczeń, udowadnia jak
bardzo jest to korzystne dla odwiedzających gości.
Smedegaard w Wielkiej Brytanii również przykłada wielką
wagę do prowadzenia szkoleń. Co najmniej raz w miesiącu
seminaria techniczne są prowadzone w fabryce lub w
lokalach klientów. Kursy są organizowane dla doradców,
kadry inżynieryjnej, kontrahentów, obsługi inżynieryjnej i
studentów.
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