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Zakłady produkcyjne : Burgos (Hiszpania) - Longvic, Mions (Francja) - Praga (Czechy).
Biura sprzedaży : Algieria, Arabia Saudyjska, Austria, Bahrajn, Belgia, Bliski Wschód, Bułgaria, Cypr, Czechy,
Niemcy, Norwegia, Oman, Polska, Portugalia, Rosja, RPA, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Tunezja,
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Firma LENNOX została założona w roku1895 w Marshalltown,
w stanie Iowa (USA) przez Dave’a Lennoxa. Obecnie jej
międzynarodowa siedziba znajduje się w Dallas w stanie Teksas.
Firma LENNOX jest jednym z czołowych producentów urządzeń
klimatyzacyjnych, a wartość jej sprzedaży netto przekracza
3 miliardy euro. Projektuje, produkuje oraz sprzedaje szeroką gamę
urządzeń grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz
chłodniczych. Firma LENNOX zatrudnia około 18 000
pracowników, w tym 2000 osób w Europie.

Obszar działania firmy LENNOX Europe obejmuje Europę, Afrykę
oraz Bliski i Środkowy Wschód. W tych regionach posiada sieć
licznych oddziałów oraz niezależnych dystrybutorów.

W niniejszym katalogu firma LENNOX pragnie zaprezentować
przegląd globalnych i spójnych rozwiązań, które spełniają
wymagania wszystkich aplikacji w obiektach mieszkalnych,
handlowych oraz przemysłowych.
4 europejskie zakłady produkcyjne posiadają certyfikaty ISO 9001.
Obecnie większość typoszeregów naszych urządzeń posiada
certyfikaty Eurovent. Nasze uczestnictwo w programie Eurovent
jest wyrazem stanowczego zaangażowania w budowanie silnych
i przejrzystych relacji z klientami.
Wyroby firmy LENNOX zostały zoptymalizowane do pracy
z ekologicznymi czynnikami chłodniczymi (R407C, R410A), dzięki
czemu spełniają wymagania najostrzejszych norm i przepisów
dotyczących ochrony środowiska naturalnego.

Firma LENNOX koncentruje się na rozwijaniu szerokiej oferty
usług gwarantujących wieloletnią, optymalną i niezawodną pracę
naszych urządzeń. W celu zapewnienia najwyższej jakości usług
świadczonych naszym klientom inwestujemy w specjalistyczne
programy szkoleniowe dla naszych pracowników oraz
autoryzowanych sprzedawców i serwisantów.

Dania, Francja, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Katar, Kazachstan, Kuwejt, Litwa, Łotwa, Malta,
Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Katalog ogólny
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Przedstawione zdjęcia maja charakter orientacyjny. Nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wynikających z zawartego kontraktu.
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