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 Společnost VIPS vznikla v roce 1990 jako společenství odborníků

zabývajících se tepelnými zařízeními na plyn a topný olej.

 Na náš trh přivedla v roce 1992 známou italskou firmu LAMBORGHINI a 

její výrobní program v oboru vytápění. 

 V roce 1997 byla společnost transformována na společnost s ručením 

omezeným zabývající se obchodem, servisem a školením v oblasti 

vytápěcí techniky.

 Ke společnosti VIPS přistoupila 1.1.2005  zahraniční finanční skupina 

IMMERFIN, jenž je mimo jiné vlastníkem firmy IMMERGAS, jednoho 

z největších výrobců plynových nástěnných kotlů na světě. Toto spojení

umožnilo firmě VIPS posílení své pozice na českém trhu.

 Rok 2006 byl pro firmu VIPS příjemně náročný a to především na 

přestěhování do nově rekonstruovaného objektu a vybudování jedné z 

nejmodernějších učeben tepelné a teplovzdušné techniky v ČR, která jak 

jistě doufáme, pomůže především vám lépe poznat výrobky  zastoupené

na českém trhu firmou VIPS.

 SpoleSpoleččnost VIPS vznikla vnost VIPS vznikla v roce 1990 jako spoleroce 1990 jako společčenstvenstvíí odbornodbornííkkůů

zabývajzabývajííccíích se tepelnými zach se tepelnými zařříízenzeníími na plyn a topný olej.mi na plyn a topný olej.

 Na nNa nášáš trh ptrh přřivedla vivedla v roce 1992 znroce 1992 znáámou italskou firmu LAMBORGHINI a mou italskou firmu LAMBORGHINI a 

jejjejíí výrobnvýrobníí program vprogram v oboru vytoboru vytááppěěnníí. . 

 VV roce 1997 byla spoleroce 1997 byla společčnost transformovnost transformováána na spolena na společčnost snost s ruruččeneníím m 

omezeným zabývajomezeným zabývajííccíí se obchodem, servisem a se obchodem, servisem a šškolenkoleníím vm v oblasti oblasti 

vytvytááppěěccíí techniky.techniky.

 Ke spoleKe společčnosti VIPS pnosti VIPS přřistoupila 1.1.2005  zahraniistoupila 1.1.2005  zahraniččnníí finanfinanččnníí skupina skupina 

IMMERFIN, jenIMMERFIN, jenžž je mimo jinje mimo jinéé vlastnvlastnííkem firmy IMMERGAS, jednoho kem firmy IMMERGAS, jednoho 

zz nejvnejvěěttšíších výrobcch výrobcůů plynových nplynových nááststěěnných kotlnných kotlůů na svna svěěttěě. Toto spojen. Toto spojeníí

umoumožžnilo firmnilo firměě VIPS posVIPS posíílenleníí svsvéé pozice na pozice na ččeskeskéémm trhu.trhu.

 Rok 2006 byl pro firmu VIPS pRok 2006 byl pro firmu VIPS přřííjemnjemněě nnáároroččný a to pný a to přředevedevšíším na m na 

ppřřestestěěhovhováánníí do novdo nověě rekonstruovanrekonstruovanéého objektu a vybudovho objektu a vybudováánníí jednjednéé z z 

nejmodernnejmoderněějjšíších uch uččeben tepelneben tepelnéé a teplovzdua teplovzduššnnéé techniky v techniky v ČČR, kterR, kteráá jak jak 

jistjistěě doufdoufááme, pomme, pomůžůže pe přředevedevšíším vm váám lm léépe poznat výrobky  zastoupenpe poznat výrobky  zastoupenéé

na na ččeskeskéém trhu firmou VIPS.m trhu firmou VIPS.



Společnost VIPS dbá na to aby s 

výrobky které na český trh dodává byl

spokojen jak uživatel tak servisní technik

a montážní firma. 

A právě díky těmto našim zásadám 

jsme byli oceněni  

VÝROČNÍM TOPENÁŘSKÝM UZNÁNÍM V

OBORU VYTÁPĚNÍ ZA ROK 2008 

od

CECHU TOPENÁŘŮ A INSTALATÉRŮ ČR.

SpoleSpoleččnost VIPS dbnost VIPS dbáá na to aby s na to aby s 

výrobky ktervýrobky kteréé na na ččeský trh dodeský trh dodáávváá bylbyl

spokojen jak uspokojen jak užživatel tak servisnivatel tak servisníí techniktechnik
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 Počet zaměstnanců : 30

 Celková plocha skladovacích a kancelářských prostor : 2550m2

 Zastoupení firem na českém trhu:

 PoPoččet zamet zaměěstnancstnancůů : 30: 30

 CelkovCelkováá plocha skladovacplocha skladovacíích a kancelch a kanceláářřských prostor : 2550mských prostor : 2550m22

 ZastoupenZastoupeníí firem na firem na ččeskeskéém trhu:m trhu:

VÝROBCE PLYNOVÝCH KOTLVÝROBCE PLYNOVÝCH KOTLŮŮ

SOLSOLÁÁRNRNÍÍ VAKUOVVAKUOVÉÉ KOLEKTORY  KOLEKTORY  
SOLSOLÁÁRNRNÍÍ SYSTSYSTÉÉMYMY

VÝROBCE PLYNOVÝCH LITINOVÝCH KOTLVÝROBCE PLYNOVÝCH LITINOVÝCH KOTLŮŮ

VÝROBCE KOTLVÝROBCE KOTLŮŮ A HOA HOŘŘÁÁKKŮŮ NA ENA E--LTOLTO
PLYNOVPLYNOVÉÉ A OLEJOVA OLEJOVÉÉ TLAKOVTLAKOVÉÉ HOHOŘŘÁÁKYKY

VÝROBCE PLYNOVÝCH KOTLVÝROBCE PLYNOVÝCH KOTLŮŮ A TLAKOVÝCH HOA TLAKOVÝCH HOŘŘÁÁKKŮŮ



 13 ks různých typů plynových kotlů IMMERGAS

 Na každém kotli lze provádět on-line měření provozních parametrů a 

analýzu spalin

 Kapacita učebny je 24 míst, která jsou vybavena vlastními LCD monitory 

 Ukázka plně funkčního solárního systému včetně příkladů regulace

 Ukázka instalace kotelny o výkonu 49,5 kW a 75 kW

 Školícím střediskem projde ročně více jak 400 servisních techniků

 13 ks r13 ks růůzných typzných typůů plynových kotlplynových kotlůů IMMERGASIMMERGAS

 Na kaNa kažžddéém kotli lze provm kotli lze prováádděět ont on--line mline měřěřeneníí provoznprovozníích parametrch parametrůů a a 

analýzu spalinanalýzu spalin

 Kapacita uKapacita uččebny je 24 mebny je 24 mííst, kterst, kteráá jsou vybavena vlastnjsou vybavena vlastníími LCD monitory mi LCD monitory 

 UkUkáázka plnzka plněě funkfunkččnníího solho soláárnrníího systho systéému vmu vččetnetněě ppřřííkladkladůů regulaceregulace

 UkUkáázka instalace kotelny o výkonu 49,5 zka instalace kotelny o výkonu 49,5 kWkW a 75 a 75 kWkW

 ŠŠkolkolííccíím stm střřediskem projde roediskem projde roččnněě vvííce jak 400 servisnce jak 400 servisníích technikch technikůů
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Ostatní výrobci IMMERGAS 
BUDERUS ARISTON
VIESSMANN FERROLI
HERMANN MORATOP
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Ostatní výrobci IMMERGAS 
GEMINOX DAKON
PROTHERM THERMONA
FERROLI GRUPPO IMAR
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VÝROBCE TEPLOVZDUVÝROBCE TEPLOVZDUŠŠNÝCH JEDNOTEKNÝCH JEDNOTEK

VÝROBCE SVVÝROBCE SVĚĚTLTLÍÍCH ZCH ZÁÁŘŘIIČŮČŮ

VÝROBCE PLYNOVÝCH TOPIDELVÝROBCE PLYNOVÝCH TOPIDEL

VÝROBCE TMAVÝCH ZVÝROBCE TMAVÝCH ZÁÁŘŘIIČŮČŮ

 Počet zaměstnanců : 30

 Celková plocha skladovacích a kancelářských prostor : 2550m2

 Zastoupení firem na českém trhu:

 PoPoččet zamet zaměěstnancstnancůů : 30: 30

 CelkovCelkováá plocha skladovacplocha skladovacíích a kancelch a kanceláářřských prostor : 2550mských prostor : 2550m22

 ZastoupenZastoupeníí firem na firem na ččeskeskéém trhu:m trhu:
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 Společnost RICOM gas s.r.o. zahájila činnost v roce 2001.

 Výrobce a dodavatel plastových, nerezových a aluminiových 
komínových systémů. 

 Plastové systémy s tep. spalin do 120°C a zárukou až 15 let.

 Společnost RICOM gas disponuje širokou a stále se rozšiřující
paletou výrobků, které vycházejí vstříc technickým, 
ekonomickým a ekologickým požadavkům evropského trhu.

 Od roku 2005 společnost rozšířila své obchodní aktivity na
evropský trh.

 SpoleSpoleččnostnost RICOMRICOM gas gas s.r.os.r.o. . zahzaháájilajila ččinnostinnost v v roceroce 2001.2001.

 Výrobce a dodavatel plastových, nerezových a aluminiových Výrobce a dodavatel plastových, nerezových a aluminiových 
komkomíínových systnových systéémmůů. . 

 PlastovPlastovéé systsystéémy s tep. spalin do 120my s tep. spalin do 120°°C a zC a záárukou arukou ažž 15 let.15 let.

 SSpolepoleččnostnost RICOM RICOM gasgas disponujedisponuje šširokouirokou a a ststáálele se se rozrozššiiřřujujííccíí
paletoupaletou výrobkvýrobkůů, , kterkteréé vychvycháázejzejíí vstvstřříícc technickýmtechnickým, , 
ekonomickýmekonomickým a a ekologickýmekologickým popožžadavkadavkůůmm evropskevropskééhoho trhutrhu..

 OdOd rokuroku 2005 2005 spolespoleččnostnost rozrozšíšířřilaila svsvéé obchodnobchodníí aktivityaktivity nana
evropskýevropský trhtrh..

 Počet zaměstnanců : 8

 Celková plocha skladovacích a kancelářských prostor : 3000m2

 PoPoččet zamet zaměěstnancstnancůů : 8: 8

 CelkovCelkováá plocha skladovacplocha skladovacíích a kancelch a kanceláářřských prostor : 3000mských prostor : 3000m22



KomKomíín s  vlon s  vložž kou kou 
z plas tových trubekz plas tových trubek

KomKomíín s  vlon s  vložž kou kou 
z plas tových trubekz plas tových trubek



 PROTOŽE NEJEN PRACÍ ŽIV JE ČLOVĚK , připravili jsme pro vás, 
naše vážené zákazníky možnost uvolnit se a odreagovat v 
PENSIONU CAUIS, který se nachází v obci Heřmanice v 
Podještědí, přibližně 25 km od Liberce.

 Jeho moderní interiér je zařízen ve stylu „ARMY“

 K dispozici jsou tří a čtyřlůžkové pokoje v nadstandardní
výbavě, každý pokoj včetně vlastního  sociálního zařízení.

 LCD televize se satelitními programy.

 Možnost připojení k internetu pomocí WI-FI sítě.

 Restaurace s možností sledování sportovních zápasů a jiného 
zábavného programu na obrazovce s úhlopříčkou více jak 2 m.

 Okolí pensionu skrývá mimo jiné mnoho turistických tras a 
cyklostezek, které vás provedou po nádherném okolí obce 
Heřmanice.

 PROTOPROTOŽŽE NEJEN PRACE NEJEN PRACÍÍ ŽŽIV JE IV JE ČČLOVLOVĚĚKK , p, přřipravili jsme pro vipravili jsme pro váás, s, 
nanašše ve váážženenéé zzáákaznkaznííky moky možžnostnost uvolnit se a odreagovat v uvolnit se a odreagovat v 
PENSIONU CAUIS, který se nachPENSIONU CAUIS, který se nacháázzíí v obci v obci HeHeřřmanicemanice v v 
PodjePodješšttěěddíí, p, přřibliibližžnněě 25 km od Liberce.25 km od Liberce.

 Jeho modernJeho moderníí interiinteriéér je zar je zařříízen ve stylu zen ve stylu „„ARMYARMY““

 K dispozici jsou tK dispozici jsou třříí a a ččtytyřřllůžůžkovkovéé pokoje v nadstandardnpokoje v nadstandardníí
výbavvýbavěě, ka, kažždý pokoj vdý pokoj vččetnetněě vlastnvlastníího  sociho  sociáálnlníího zaho zařříízenzeníí..

 LCD televize se satelitnLCD televize se satelitníími programy.mi programy.

 MoMožžnost pnost přřipojenipojeníí k internetu pomock internetu pomocíí WIWI--FI sFI sííttěě..

 Restaurace s moRestaurace s možžnostnostíí sledovsledováánníí sportovnsportovníích zch záápaspasůů a jina jinéého ho 
zzáábavnbavnéého programu na obrazovce s ho programu na obrazovce s úúhlophlopřřííččkou vkou vííce jak 2 m.ce jak 2 m.

 OkolOkolíí pensionu skrývpensionu skrýváá mimo jinmimo jinéé mnoho turistických tras a mnoho turistických tras a 
cyklostezek, ktercyklostezek, kteréé vváás provedou po ns provedou po náádherndhernéém okolm okolíí obce obce 
HeHeřřmanicemanice..
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