EXPO 2015 Milano

Zapojili jsme se do návrhu a realizace české expozice na mezinárodní výstavě EXPO 2015 v Miláně.
Český pavilon využíval energii z obnovitelných zdrojů pro ohřev vody a REGULUS k tomu poskytl ucelenou
technologii, ve které kombinoval energii získávanou ze slunce a ze vzduchu (integrovaný systém solárních
kolektorů, tepelného čerpadla, akumulace tepla a inteligentní regulace).

O naší firmě

Tím jsme pomohli Českému pavilonu naplnit hlavní motto EXPO 2015: „POTRAVINY PRO PLANETU, ENERGIE
PRO ŽIVOT“.

Český pavilon na Expo 2015

Instalace solárních kolektorů a tepelného čerpadla na střeše pavilonu

v1.0-03/2016

REGULUS spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4
Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976
E-mail: obchod@regulus.cz
Web: www.regulus.cz

Úsporné řešení pro vaše topení

REGULUS

Výroba

Jsme dynamicky se rozvíjející firmou s vlastním vývojem, zkušebnou výrobků, školicím centrem i projektovým
oddělením. Od roku 1992 sídlíme v Praze, hlavním městě České republiky. Naším majitelem a zároveň
i výkonným ředitelem je Ing. Pavel Kučera.

Pavel Kučera,
General Manager

Sídlo firmy v Praze

Obchodní oddělení

V Liberci (CZ) probíhá především výroba ochrany kotlů a také výroba
trubicových kolektorů. V Prešově na Slovensku se vyrábí akumulační
nádrže.

Výroba akumulačních
nádrží v Prešově

Výroba ventilů pro systémy s Biomasou a trubicových kolektorů v Libereci

Výzkum a vývoj

Náš vlastní vývojový tým navrhuje nové výrobky a před uvedením na trh je testuje a ověřuje jejich vlastnosti.
Vývojový tým také spolupracuje s evropskými univerzitami a vývojovými pracovišti na mezinárodních
výzkumných projektech v oblasti tepelné techniky.
no
patentová

Řada našich výrobků má patentovou ochranu, chráněné užitné a průmyslové vzory
v ČR i řadě dalších zemí.

Školení a technická podpora

Pro obchodní partnery pořádáme odborná školení zakončená
certifikací absolventů. Naši technici s dlouhodobými zkušenostmi
jsou našim zákazníkům i nadále k dispozici pro konzultace i pro
konkrétní zpracování návrhů.

Sklady a distribuce

V našem centrálním skladě v Praze můžeme skladovat více než 8 500 palet.
Další sklady máme v našich dceřiných společnostech Regulus-Technik
na Slovensku, Regulus Polska v Polsku, Regulus Romtherm v Rumunsku a Regulus
Energija v Chorvatsku.

Kvalita a záruky

V roce 2006 jsme zavedli a udržujeme systém managementu jakosti
splňující požadavky ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN OHSAS 18001:2008.

Zkušebna našeho vývoje
Centrální sklad v Praze

Školící středisko v Praze
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