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Profi l fi rmy

Zakład produkcyjny

Liberec, Republika Czeska

Zakład produkcyjny

Prešov, Słowacja

Szeroka gama produktów do regulacji i ochrony kotłów na biomasę.

Szeroki asortyment zbiorników akumulacyjnych, w tym zbiorniki

z wewnętrznym podziałem i przygotowaniem ciepłej wody.

Termostatyczny

zawór

schładzający

Termostatyczny

zawór

dwudrożny

Termostatyczne

zawory mieszające

do kotłów na paliwo

stałe.

Miarkowniki

ciągu do kotłów

na paliwo stałe

Przedzielony,

dwa wymienniki

nierdzewne, jeden
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wymiennikami
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nierdzewnej
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kotłów na
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WYPRODUKOWANO W CZECHACH I SŁOWACJI
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Oszczędne rozwiązania dla twojego systemu grzewczego

Gwarancja jakości
W 2006 roku wprowadziliśmy i  utrzymujemy system zarządzania 

jakością, który spełnia wymagania ČSN EN ISO 9001:2009 a  ČSN 

OHSAS 18001:2008.

Magazyn centralny w Pradze, CZ

Badania i rozwój
Nasz zespół programistów wykorzystuje nasze wieloletnie 

doświadczenie w opracowywaniu nowych produktów oraz 

ulepszaniu już istniejących.

Zespół ten współpracuje z  europejskimi uniwersytetami 

i  zespołami ds. Rozwoju w międzynarodowych projektach 

rozwojowych w dziedzinie ogrzewania. Przykładem jest 

projekt MacSheep.

Dzięki własnemu laboratorium testowemu możemy 

przeprowadzać testy produktów i  sprawdzać ich parametry 

przed wprowadzeniem do  obrotu. Dlatego możemy 

zagwarantować wysoką jakość i  niezawodność wszystkich 

produktów w naszym asortymencie.

REGULUS
Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się fi rmą z własną marką, testowaniem produktów, centrum szkoleniowym i działem projektowym. 

Od 1992 roku mieścimy się w Pradze, stolicy Republiki Czeskiej. Naszym właścicielem i dyrektorem generalnym jest Ing. Pavel Kučera.

Centrala firmy w Pradze,

Czeska republika

Dyrektor generalny

Ing. Pavel Kučera
Centrum sprzedaży

Produkcja
W naszych spółkach zależnych w Czechach i  na  Słowacji produkujemy szeroki asortyment zbiorników akumulacyjnych oraz 

urządzeń sterujących i zabezpieczających kotły.

Produkcja kolektorów próżniowych i zaworów

do kotłów na biomasę w Libercu, CZ

Próby ciśnieniowe zbiorników akumulacyjnych

Produkcja zbiorników

akumulacyjnych w Preszowie

Produkcja zbiorników 

akumulacyjnych w Preszowie

Magazyny i dystrybucja
Magazyn centralny w Pradze ma pojemność ponad 8500 palet.

Dodatkowe magazyny znajdują się również w lokalizacjach naszych 

zagranicznych fi lii na Słowacji, w Polsce, Rumunii i Chorwacji.

Dzięki nowoczesnemu zarządzaniu magazynem gwarantujemy 

krótkie terminy dostaw i dostępność części zamiennych.

Opatentowano

Wiele naszych produktów posiada ochronę patentową, chronione 

wzory użytkowe i  przemysłowe w Republice Czeskiej i  wielu innych 

krajach.

Nasze oddziały

Firma macierzysta

 REGULUS výroba, Liberec

 REGULUS-Technik, Prešov

 REGULUS Polska, Włodzienin

 REGULUS Romtherm, Оradea

 REGULUS Energija, Zagreb

 REGULUS spol. s r.o., Praha


