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Inzerce

Chráníme životní prostředí
pomocí snižování energií
Společnost HEATEX je jedním z hlavních globálních
výrobců tepelných výměníků
systémem „vzduch – vzduch“
a technologií pro rekuperaci
tepla.

Jediný výrobní
závod v Evropě
Naše produkty naleznete po
celém světě. Působíme v oboru vzduchotechniky všude tam,
kde je potřeba řešit řízení tepla
- v kancelářských i obchodních
budovách, ale i v průmyslových
závodech, data centrech a elektro
rozvodnách.
Díky špičkovým technologiím a neustálému rozvoji naplňu-

jeme důležitou vizi společnosti,
kterou je ochrana životního prostředí pomocí snižování energií.
Neustálým zvyšováním efektivity
našich produktů, které dosahují
již 90 %, se řadíme mezi leadery
na trhu.

Historie společnosti sahá až do
roku 1987 do Švédska, kdy byla
založena první pobočka. Postupem času byly vybudovány další
výrobní závody v České republice, v USA a v Číně.
V roce 2010 byla založena jihlavská výrobní pobočka a v roce
2019 byl dokončen přesun kompletní výroby z mateřského závodu v Malmö. Jihlavský závod
je tedy v současnosti jediným
výrobním závodem v Evropě, který zaměstnává 130 lidí.
V současné době rozšiřujeme
výrobní prostory o 7000 m2, plánujeme aplikaci nové lakovací
linky na nejvyšší technologické
úrovni a připravujeme výrobní
prostory pro nově získaný projekt.

Projekt GE, rosteme, investujeme
Na konci roku 2020 společnost Heatex podepsala kontrakt s jednou z největších energetických
společností světa General Electric na výrobu kompletních chladících jednotek pro nejvyšší a
nejvýkonnější větrné elektrárny světa Haliade-X.
Výstavba těchto elektráren je naplánována v Severním moři, mezi Velkou Británií a Dánskem, druhá část bude východně od New Yorku v Atlantském oceánu. Celkem má být vystavěno přes 400 elektráren typu Haliade -X.
Díky novým projektům rosteme, inovujeme, investujeme a využíváme nejmodernější technologie.

Hledáme nové kolegy do našeho týmu
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK 30.000,-

� Montážní mechanik
� Operátor elektro
� Nástrojař
� Seřizovač
� Operátor výroby
Kontakt: E-mail: alena.krejcova@heatex.com | Tel.: 773 747 407
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K projektu právě probíhají instalace nového vybavení, jako mostových jeřábů, montážních a zkušebních stanic. Současně hledáme i nové kolegy do našeho týmu, kteří se budou podílet na výrobě chladících jednotek.

