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Jsme jedním z předních globálních 
výrobců tepelných výměníků vzduch 
– vzduch a řešení pro rekuperaci tepla. 
Naší vizí je pomoc s ochranou životní-
ho prostředí snižováním spotřeby ener-
gie pomocí našich efektivních produktů, 
které nabízíme za konkurenceschopnou 
cenu. Naše firma je v centru současné-
ho dění, zaměřujícího se na úspory ener-
gií, poskytujeme přínosy pro životní pro-
středí a úspory finančních prostředků na 
základě ověřené technologie.

Společnost byla založena v rove 1987 ve 
Švédsku, postupem času vybudovala další 
výrobní závody v České republice, Spoje-
ných státech a v Číně.

S našimi výrobky a aplikacemi se 
můžete potkat po celém světě. 

Zeptali jsme se Pavla Jaši, ředitele 
Heatex Czech Republic: V jakých obo-
rech působíte?

Působíme v oborech vzduchotechniky 
budov, a to jak v kancelářských a obchod-
ních budovách, tak i v průmyslových 
závodech.

Jsme doma v aplikacích pro řízení tepla 
– ventilace data center a velkých elektric-
kých rozvoden.

Další odvětvím jsou aplikace pro větrné 
elektrárny a obnovitelné zdroje.

Mezi nejznámější aplikace můžeme 
uvést The National 9/11 Memorial New 
York USA,  a Lotte Tower Seoul South 
Korea. 

Jak dlouho jste v Jihlavě?
Zde v Jihlavě působíme od roku 2010 a 

v roce 2019 jsme dokončili transfer výro-
by z mateřského závodu ve Švédsku. Stali 
jsme se tedy jediným výrobním závodem 
společnosti Heatex v Evropě.

Kolik zde máte závodů?
Zde v Jihlavě máme 2 výrobní haly na 

Červeném Kříži. Jsme společnost spíše 
menší až střední velikosti a v současnosti 
máme okolo 150 zaměstnanců.

Máte další výrobní závody?
Dalšími výrobními závody jsou Heatex 

Šanghaj pro asijské trhy, a Heatex Virginia 
pro trhy v Severní a Jižní Americe.

Jaké máte výrobní technologie? 
Hlavní technologií je technologie liso-

vání a rylování. Lisovací linky jsou využí-
vány pro výrobu deskových výměníků, 
rylovací technologie pouze pro rotační 
výměníky. Máme zde linky různých typů 
a generací. V letošním roce jsme spustili 

do provozu linku robotickou, která vyrá-
bí náš nejnovější a největší výrobek, a to 
deskový výměník o velikosti 1200 x 1200 
mm.

Dalšími technologiemi při výrobě jsou 
lepení lepidly, svařování TIG/MIG a 
montáže.

Vzhledem k těmto technologiím a cha-
rakteru výroby zde máme odborné pro-
fese jako seřizovači CNC linek, svářeči, 
elektrikáři, montážníci, technologové, 
automatizační inženýři, kvality inženýři, 
servisní technici. 

Vzhledem k charakteru výrobkům nejs-
me sériová výroba typu automotive, ale 
jsme řemeslnou výrobou, kde lidé při své 

práci používají výkresy a práce s výkre-
sovou dokumentací je nedílnou součástí 
výroby.

Samozřejmě mimo oddělení výroby zde 
máme i podpůrná oddělení: kvalitu, tech-
nologii, nákup a logistiku, údržbu, finance 
a HR. (PI-j12-20H)

Představení společnosti

Kontakty: Heatex Czech Republic, s.r.o.
Červený Kříž 282, 58602 Jihlava,

Czech Republic
Telefon:  + 420 774 706 306

Mail:  admin@heatex.com
V pracovní dny  od 8:00 do 16:00

Vzhledem k rozšíření výroby
stále nabíráme nové členy do týmu,

zejména montážní pracovníky 
a skladníky. V případě zájmu nás 

můžete kontaktovat.


