
�нтелигентна топлина

Отоплителни технологии – Kübler
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�сички отоплителни системи за халета отопляват

�о съвременната трябва да може повече
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Отдавна е известно това, че при отоплението
на халета и големи производствени
помещения не става въпрос само за
отопляване, а също така и за ефективност на
цялата отоплителна система. Относително
ново е твърдението, че избора на подходяща
отоплителна система се е превърнал във
важен икономически фактор. #ъществена
причина за това е 100-процентното увеличение
за последните 10 години на цените на
природния газ. %руга такава, без съмнение
са последиците от &иото протокола.
'рокарването на директивата за европейски
сгради DIN V 18599 “)нергийна ефективност
на сградите – изчисляване на чистото, крайно
и основно търсене за отопление, охлаждане,
вентилация, топла вода и осветление” също
поставя по-високи стандарти за енергийна
ефективност на техника и сгради, която до
голяма степен определя стойноста на
сградата. 
ака например в Англия,
инвестициите в отоплителни системи,
базирани на инфрачервено лъчение се
ползват с 50% данъчно облекчение.

%ългосрочната тенденция е ясно дефинирана.
Ако в следващите години трябва да закупите
или модернизирате отоплителна система за
големи производствени помещения или
халета, избора на такава, базиран само на
разходите по закупуване, би бил не-
далновиден. Особено внимание при
спецификацията й трябва да се отдаде на
експлоатационните й разходи. 'редставете
си, че една индустриална отоплителна система
има в рамките на своя 15 годишен експлоа-
тационен цикъл, енергийни разходи, които
надхвърлят с 6 до 20 пъти първоначалната й
инвестиционна стойност. 
очно затова от
особен интерес са такива системи, които в
крайна сметка са рентабилни през целия си
експлоатационен цикъл.

<ад това решение стоят отоплителните
системи на Kübler. Оптималния избор на
отопление за различни видове халета и
помещения, неговото проектиране и
инсталация отразяват нашето отношение към
детайлите. � те отразяват стремежа към

устойчиво развитие. �ашите продукти
изразходват през целия си експлоатационен
период от 20 до 50% по-малко енергия, в
сравнение с конвенционалните отоплителни
системи.  
е се отличават с краткосрочна
възвръщаемост на инвестиционните разходи
и с това поставят бъдещи посоки за развитие
– дори и на законодателството в този бранш.

�ашата цел е, създаването на ефективни
иновации. � това инвестираме инвънредно
много, защото �ие трябва да профитирате от
нашите решения, благодарение на които бихте
могли да изпълнявате съвременните
изисквания за все по-голяма ефективност и
икономичност. 
ова разбираме ние под
понятието интелигентна топлина.


омас &юблер
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ова си заслужава: 'ринципа за
икономичност на фирма Kübler
�кономичноста е главният принцип при
проектирането на всички продукти на фирма
Kübler, който бива обезпечен от инте-
лигентен, конструктивен и детайлен подход.
'редимствата: минимални конвективни
загуби, увеличен топлообмен и оптимирана
температурата в тръбата, висок коефициент
на полезно действие за повече директна
топлина на работното място и по-малко
разход на енергия. �зети заедно, те водят
до повече от 50% енергийно спестяване.
�същност обаче, принципа за икономичност
на Kübler е заложен далеч не само в
техниката. 
ой се заражда в главите на
нашите инженери при развитието на
рационални концепции за решения на
поставените задачи. <ащото, едно решение
е само тогава ефективно, когато то напълно,
100% се припокрива с необходимата
потребност - нито повече, нито по-малко.

Windows
>. # това всички наши продукти
създават предпоставки за пълното
удоволетворение на вашите изисквания.

High-End: �арантирано качество – от
избора на материала до монтажа
'роектирани за един среден експлоа-
тационен цикъл от 15 години, продуктите на
фирма Kübler са гарант за инвестиционна
сигурност и поставят стандарти в този бранш.
'ървокласният избор и обработка на
материалите е от приоритетно значение за
Kübler. 'ри проектирането на нашите
системи, като например Optima, е залегнало
използването на неръждаема стомана за
изработката на всички температурно
натоварени компоненти като горивната
тръба, рефлекторите и турболаторите.
?езкомпромисен е и контрола на качеството.
Kübler притежава система за контрол на
качеството, която документира и контролира
всеки отделен производственпроцес. 

'риспособима към всяко изискване:
�ашата цялостна програма
�ъвкавост – made by Kübler: тя ви дава
свобода на действие при комбинирането на
всички отоплителни системи помежду им,
тяхното безпроблемно разширение, както и
демонтаж при пренасяне. �ъвкавост стои и
зад производствената програма, която Kübler
предлага под формата на цялостни,
завършени решения. 'ортфолиото на
фирмата съдържа отоплителни системи с
най-различна мощност, проектирани за
различни температурни зони, за цялостно
или частично отопление на дадено
помещение или дори за отопление на
единично работно място. � портфолиото са
интегрирани и системи за отвеждане на
димните газове от единични уреди, системи
за сборно отвеждане на димните газове,
обхващащи до 20 уреда, както и контролни
модули като съвременната контролна
система за оптимиране на енергийните
ресурси R.O.S.S.Y.®, работеща под

#истема�окус върху допълнителната ефективност

Cялостни решения за по-голяма ефективност
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�нвестиционни разходи

%опълнителни разходи

'оддръжка и консумативи


ехнологиите на Kübler, осъвършенствани до ниво на най-ефективни решения, са гарант за стабилна топлинна мощност с

висока продуктивност, с възможност за до 50% енергийно спестяване както и лесно обслужване и подръжка – всички тези

фактори допринасят за бърза възвръщаемост на вашите инвестиции. &лючова технология за всичко това е инфрачервената

топлина. Kübler е допринесъл значително за внедряването й в серийно производство. %нес фирмата разполага с най-широкия

продуктспектър, може би дори и в целия свят.


ова е гарант за качеството на всяка една
отоплителна система на Kübler.

#ертифициране – сигурност черно на
бяло
Отоплителните системи базирани на
инфрачервена топлина на фирма Kübler се
числят към най-утвърдените решения,
предлагани в момента на пазара. �е на
последно място и заради това, че те са
проектирани и произведени в съответствие
със съвременните изисквания и норми.
�сички продукти са сертифицирани
съгластно правилата за произвотство на
газови уреди (EC Type Examination Certificate).
�ъв връзка с отвеждането на димните
газове, уредите на Kübler изпълняват
нормите по DIN EN 777 1-4, EN 416-1, както
и VP 118. Отоплителните системи на Kübler
са сертифицирани във всички европейски
страни и притежават всички необходими
разрешителни за безпрепятствена продажба
и ползване. 
ова предоставя сигурност при

избора на модерни и икономични решения,
но също така и на една доказала себе си
система.

100
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�ъпрос на ефективност: &олкото по-ценово

ориентирано е закупуването, толкова по-скъпа

е цялата система (в рамките на един 15 годишен

експлоатационен цикъл). 
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'реди или след инсталацията - това за нас няма значение.

�ажно е да бъдете доволни!

�илософията на фирма Küblerbler при сервизната поддръжка е проста и ясна: „'риоритет

за нас е клиента да бъде доволен” – девиза на нашата фирма. � резултат на това,

вие профитирате от нашата интелигентна програма за сервизно обслужване,

включваща 24-часова сервизна линия както и браншово ориентирана поддръжка,

която може да се напасва към вашата индивидуална проблематика.
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'овече от стандарт – #ервиза и задълженията към нашите клиенти започват с високата ангажираност

на нашите специалисти и далеч не завършват само с браншово ориентираната поддръжка и вашата

индивидуална проблематика. 'римери – )-Shop за топлинни техници и интеграцията на монтажни

скици директно в CAD-файлове на вашия проект.

Очаквайте повече от стандарт: спектъра
на нашите потребителски услуги
%ейности като например Performance –
Анализи, бързо изготвяне на оферти,
проектиране, поддръжка и онлайнсервиз се
числят в днешно време към съвременните
стандарти на потребителските услуги. 
ова
важи и за фирма Kübler. &ато водещ
производител и доставчик на отоплителни
системи за халета и производствени
помещения направихме доста затова да сме
по-кокурентноспособни на пазара.
Отличаваме се с браншово ориентирани,
индивидуални решения и сервизни услуги.
�ажно приимущество за това е и
асортиментът ни от резервни части – ние
поддържаме дори и уреди след 15-годишен
експлоатационен период. %обре поддържани
технически документации ви осигуряват
транспарентност и сигурност.

<а това работиме много: Ориентирани
към клиентите

ози който поставя приоритетите на клиента
на преден план трябва да има тесен контакт
и добро информационно взаимодействие с
него – неговите очаквания и желания. #лед
инсталацията на системата задъжителни за
нас са индивидуалните консултациии с
клиента и дискусията на възможни критични
точки. � крайна сметка ние ви продаваме
повече от една отоплителна система:
инвестиционна сигурност и чувство на
удоволетворение за години напред.

�ръзка по всяко едно време
24-часова гореща линия, 24-часова услуга
за резервни части и всичко това 365 дни в
годината – това е нашия приоритет. <атова
сме изградили обширна сервизна и търговска
мрежа в цяла )вропа, разполагаща със
собствена складова база за резервни части
- компетентна и бързореагираща, в рамките
на няколко часа ние  сме готови да окажем
съдействие на място на нашите клиенти.

&омпетентност, която ви направлява:
�ашата програма за обучение
� програмите за обучение за нашите
партньори са включени доказани  методи и
информационни форуми. 
е могат да бъдат
проведени в големи или малки групи, както
при вас така и в нашия център за обучение
в Zудвигсхафен - браншово ориентирани и
индивидуално насочени. 'рограмата за
обучение на Kübler включва курсове за кадри
по поддръжка на газови инсталации,
проектанти, инсталационни специалисти,
топлинни и енергийни техници.



8

�нфрачервен дял

&онвективен дял

<агуба димни газове

Отличителен белег за ефективността на отоп-

лителните системи базирани на инфрачервено

лъчение са високите температури в горивната

тръба. [рез това се намаляват конвективните

загуби, а инфрачервения дял на топлината се

увеличава. <аконите на физиката са приложени

консеквентно в уредите на &übler. \езултатът:

максимална директна топлина на работното

място.

'ринципа на инфрачервено'ринципа на инфрачервеното лъчениечение
�нфрачервеното лъчение спада към
електромагнитния оптичен спектър. �
случай на по-голяма дължина на вълната,
то се числи към видимия спектър на
светлината. �нфрачервени лъчи с къса
дължина на вълната биват излъчвани от
всяко нагрято тяло. �нфрачервените лъчи
имат за свойство да не топлят директно
въздуха, а предметите в помещението.

оплообмена посредством инфрачервени
лъчи се отличава по този начин значително
от така наречената конвекция, тоест
нагряването на въздуха. 
ака той се
доближава до топлинния принцип на
слънцето, чиято топлина хората възприемат
най-конфортно.

�нфраче�нфрачервена
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'риложението на инфрачервеното лъчение
за отопление на затворени пространства
е почти толкова старо, колкото и
цивилизацията. Още по римско време този
принцип е бил познат и е бил използван при
кахлените печки, чиято топлина дори днес е
високо ценена. �нфрачервената топлина се
използва и за отоплението на халета и други
големи  помещения .  #истемите  с
инфрачервено лъчение се числят към
доказаните съвременни технологии за
отопление на индустриални и складови
помещения. �зползва се физичния закон,
който постановява: колкото по-висока е
температурата на един топлинен източник,
толкова по-малък е конвективният му
(нежелан) дял на топлоотдаване и толкова
по-голям е неговият (желан) инфрачервен
дял. #ъотношението конвективен към
инфрачервен дял ни дава информация за
качеството и ефективността на една
отоплителна система базирана на
инфрачервено лъчение.

'роизведено за професионално ползване:
Отоплителните системи с инфрачервено
лъчение на Kübler
• Усещане за комфорт, подобно на 

естествения топлинен принцип на 
слънцето

• %о 50% спестяване на енергийни разходи
в сравнение с конвенционални 
отоплителни системи

• >алки инвестиционни разходи, кратка 
амортизация

• \авномерно топлинно разпределение, дори
и в лошо изолирани сгради

• >ногофукционално приложими за 
цялостно или частично отопление на 
работното място

• Cялостни решения за всички видове 
халета и затворени пространства, дори и
с ниски тавани

• 'риложимо и в спортни халета
• 'риложимо при модернизирането и 

разширяването на вече съществуващи 
отоплителни системи

• &ратко време за затопляне
• [исто и безвентилационно отопление

ервена�нфрачервена
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BUNDESPREIS
2004

FÜR HERVORRAGENDE

INNOVATORISCHE

   LEISTUNG FÜR DAS

     HANDWERK

INTERNATIONALE
HANDWERKSMESSE

# отличие: Kübler в съревнование за
конкурентноспособност
Успехите на иноваторските идеи на Kübler
личат във високата удоволетвореност на
потребителя, в повече от 70%-те положителни
рекомендации и в солидния браншови рейтинг.
�е на последно място обаче те са подплатени
с множество отличия. 'рез 1996 фирмата
получава първата си интернационална награда
за високоефективната отоплителна система
Optima. От 2003 година предприятието се
числи кьм 
оп 100 на иновативните
предприятия в средния бизнес отрасъл на
германската индустрия, а през 2004 то се
нарежда дори сред първите 10. 'рез същата
година новата контролна система за оп-
тимиране на енергийните ресурси R.O.S.S.Y.®

е отличена с наградата за иноваторство от
федералното министерство на икономиката
на република �ермания. � своята централа,
град Zудвигсхафен фирма Kübler  получава
наградата за предприятие на 2005 година, а
през 2006 новата, напълно автоматизирана
система за измерване на коефициента на

�деи%а увеличим нашите предимства.

�ие работим за бъдещето на отоплителната индустрия
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Zertifizierungsstelle

�новацията – това не е самоцелност. �новационната ни политика има за цел: да предлага конструктивни решения за потребителите

на отоплителни съоръжения от висок мащаб, с които те да задоволяват по-добре и по-ефективно предизкателствата на времето.


ова е кредото на Kübler. #редство за изпълнението на тази иновативна политика са инвестициите в научно-изследователска

дейност над средното ниво. # резултати, които поставят нови стандарти. 50% от нашия стоков оборот се осъществявя

благодарение на продукти, които се предлагат на пазара от не повече от 3 години. �ашите успехи са подплътени и с множество

отличия. � днешно време Kübler се числи кьм иновативните предприятия на )вропа.

�овият стандарт: инфрачервения дял
на топлината
<а Kübler инфрачервения дял на топлината
е един основен критерий за качеството на
модерните отоплителни технологии. От
международно значение е и системата за
измерване на коефициента на полезно
действие на инфрачервения дял на топлината
при този вид отоплителни системи, развита
в съвместен проект с университет &арлсруе.

ози нов метод на измерване бе високо оценен
на международния сравнителен тест в Zион
и вече е заложен като европейска норма.
�змервателната система на Kübler е ключова
технология при квантифицирането на
инфрачервения дял на топлината и
представлява нов стандарт при експертното
оценяването на топлинни системи. >етодът
ви гарантира че бъдещите наши решения в
областта на ефективността на инфрачер-
вената мощност ще бъдат водещи в този
бранш.

Eтаблиране на иновациите:
стандартизиране
�нфрачервената топлина - технология с бъдещ
потенциал. �оваторските технологии на
фирма Kübler се числят към утвърдилите се
вече цялостни решения в отоплителния
отрасъл, не на последно място и заради това,
че  предприятието се  стреми към
утвърждаването им като стандарти. Kübler е
сподпомогнал значително за създаването и
утвърждаването както на нормата VP 118 на
�ерманското сдружение за газо и водо
разпространение DVGW така също и на
стандарта ZIV 904 за регулация на димните
газове на отоплителните системи базирани на
инфрачервена топлина. &ато член на
националния съвет за газостандатизиране по
DIN и на европейския съвет по стандартизиране
TC 180 към BSI Zондон, Kübler работи активно
за разпространението на германското know-
how в цяла )вропа. �сичко това служи като
гарант на клиентите на Kübler фирмените й
продукти да отговарят на най-новите
европейски законови разпоредби.

лъчисто действие, в съответствие с нормите
на )вропейския съюз, Raylab е отличена с
наградата на ?авария.

>лади и успешни: новите продукти
#ъвременната контролна система за
оптимиране на енергийните ресурси
R.O.S.S.Y.®, работеща под Windows
>, новият
контролен модул за енергийно спестяване
осигуряват оптималната работа на
отоплителните системи. &ъм тази група
иновативни продукти се числят също и модула
за дистанционно регулиране на топлинната
мощност от работно място - WinTec, както и
екологичния Agranox®, който използва димните
газове за CO2 – наторяване. 
ова са най-новите
примери за иновации made by Kübler, които в
рамките на кратък период се доказаха на
пазара. �о иновативната ни дейност не спира
дотук. Cентрален пункт при новите разработки
за нашите клиенти се оттделя на увеличаването
на коефициента на полезно действие,
коефициента на мощност и не на последно
място лесното управление на нашите уреди.
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айната на всяко решение на Kübler са висококвалифицирани специалисти - хоквалифицирани специалисти - хората,

които допринасят за успеха на Kübler. �ажен стратегически приоритет за фирмата

е високата квалификация на рабое високата квалификация на работната ръка, ангажираността и приобщаването йтната ръка, ангажираността и приобщаването й

 към търсенето и вземането на конструктивни решения. �е напразно предприятиетоонструктивни решения. �е напразно предприятието

привлича висококвалифицирани инженерни и ръководни кадри както ооводни кадри както от цяла

�ермания, така и от )вропа.


имътУспехът се нуждае от висококвалифицирани кадри.

�ъв всяка една фаза на проекта.
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&валификацията – особено важен фактор за

създаване на конкурентноспособност. �ърху

това са фокусирани собствените програми за

обучение и следдипломна квалификация не

само върху техническото кnow-how. �ашите

най-нови педагогически познания ги прилагаме

за подпомагането на социалната и техническа

компетентност.

#ътрудничество в работата и
креативността: структурата на
предприятието
Удоволствието от работата, отговорността
за проектите, възможността за взимане на
самостоятелни решения, както и анализа на
грешките (Softskills) са неразривна част от
работата на нашите кадри. >отивацията и
изискването за собствена отговорност са от
стратегическо значение за Kübler. От 2003
година насам действа система за поделена
отговорност при взимането на решения, в
която участва целия персонал на фирма
Kübler. 
ози процес е сподпомогнат от
модерни комуникационни и управленчески
системи, които отразяват както целите на
предприятеито, така и целите и задачите на
отделния сътрудник.

Успех в съвместната работа:
квалификация и опит
&ачеството се достига чрез правилни
консултации. 
о се разпростира далеч отвъд
границите на безпроблемното производство.
?аза за това е опита черпен от множеството
успешно завършени проекти, както и от опита
при монтажа и поемането на цялостната
отговорност за комплексни отоплителни
системи. Основа за качеството е и обаче
нашето Know-how, което се генерира с
първите ви разговори със сътрудник от нашия
търговски отдел и завършва с монтажа и
поддръжката на системите. )то защо, нещо
нормално при Kübler е постоянното
повишаване на квалификацията на нашите
експерти, на всички нива. 'аралелно с
провежданите семинари, важна роля за
повишаване на квалификацията на
персонала играе и Академия Kübler – един
форум за обучение както на нашите
сътрудници, така и на нашите търговски и
сервизни партньори.

�нвестиция в бъдещето: обучението
при Kübler
�ирма Kübler носи значителна отговорност
за обучението на млади кадри за бъдещи
управленски и производствени сътрудници.

ова показва и квотата на обучаващи се при
Kübler, която е над средното ниво за
страната. Обучението следва собствена
програма, базираща се на доверие и
приемственост на отговорността. >ладите
хора могат, след успешното завършване на
2 1/2  годишната практика във всички отдели
на предприятието, да бъдат причислени към
висококвалифицирания персонал.
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?лизките отношения обединяват. � цяла )вропа.

<а успешно установяване на търговско партньорство са важни близките отношения. Zичният контакт към нашите клиенти е

една от силните страни на Kübler. � рамките на �ермания, от ?авария до _амбург, обслужването и връзката с нашите клиенти

се осъществява от множество регионални представителства. >арката ни е позната и в цяла )вропа. � Унгария, [ехия, 'олша

и \усия Kübler има добре изградена търговско-сервизна мрежа. 
я е подпомогната от модерни системи за комуникация с

централата ни в Zуцентралата ни в Zудвигсхафен и има на разподвигсхафен и има на разположение цялото техническо Know-how на Kübler. �ъв всички европейски страни. �ъв всички европейски страни

вие можете да разчитате на едно: качеството на Kübler made in Germany.

Berlin
Kübler Vertriebsstützpunkt
www.kuebler-hallenheizungen.de
Tel. +49 / 35204 / 220-0
berlin@kuebler-hallenheizungen.de

Bochum
Kübler Vertriebsstützpunkt
www.kuebler-hallenheizungen.de
Tel. +49 / 2327 / 787189
bochum@kuebler-hallenheizungen.de

Dresden
Kübler Anlagenbau GmbH
www.kuebler-hallenheizungen.de
Tel. +49 / 35204 / 220-0
dresden@kuebler-hallenheizungen.de

Duisburg
Kübler Servicestützpunkt
www.kuebler-hallenheizungen.de
Tel. +49 / 2802 / 800704
duisburg@kuebler-hallenheizungen.de

Hamburg
Kübler Vertriebs- und
Servicestützpunkt
www.kuebler-hallenheizungen.de
Tel. +49 / 4107 / 907926
hamburg@kuebler-hallenheizungen.de

Ingolstadt
Kübler Servicestützpunkt
www.kuebler-hallenheizungen.de
Tel. +49 / 841 / 9517065
ingolstadt@kuebler-hallenheizungen.de

Kassel
Kübler Vertriebsstützpunkt
www.kuebler-hallenheizungen.de
www.klein-hallenheizungen.de
Tel. +49 / 561 / 887878
info@klein-hallenheizungen.de

München
Kübler Vertriebs- und
Servicestützpunkt
www.kuebler-hallenheizungen.de
Tel. + 49 / 89 / 74879080
muenchen@kuebler-hallenheizungen.de

Nürnberg
Kübler Vertriebs- und
Servicestützpunkt
www.kuebler-hallenheizungen.de
Tel. +49 / 911 / 3651-173
nuernberg@kuebler-hallenheizungen.de

&азахстан, Алматы
'редставительство фирмы «Kübler»
www.kuebler-hallenheizungen.de
Tel. +7 / 3272 / 789760
buran8@buran.kz

Polen, Gdansk
Kübler Auslandsniederlassung
www.kuebler-ogrzewanie.pl
Tel. +48 / 502 / 615635
biuro@kuebler-ogrzewanie.pl
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&азахстан, Алматы
'редставительство фирмы «Kübler»

Rumänien, Brasov
Kübler Auslandsvertretung
vwww.kuebler-hallenheizungen.de
Tel. +40 / 268 / 420892
pollmar@xnet.ro

\оссия, >осква
'редставительство фирмы
«Kübler»
www.kuebler.ru
www.sps-otoplenie.ru
Tel. +7 / 095 / 6522470
mail@sps-otoplenie.ru
infrabeam@mail.ru

\оссия, �овосибирск
'редставительство фирмы
«Kübler»
www.kuebler.ru
www.energysavings.com.ru
Tel. +7 / 383 / 3422098
info@energysavings.com.ru
gamma@mail.ksn.ru

Ludwigshafen
Kübler GmbH
www.kuebler-hallenheizungen.de

Tel. +49 / 621 / 57000-0

Tel. +49 / 621 / 57000-57
direkt@kuebler-hallenheizungen.de

\оссия, #анкт-'етербург
'редставительство фирмы
«Kübler»
www.kuebler.ru
Tel. +7 / 812 / 3808369
3808369@mail.ru

Schweiz, Zollikofen
Kübler Auslandsvertretung
www.kuebler-hallenheizungen.de
www.swisscondens.ch
Tel. +41 / 31 / 9117091
post@swisscondens.ch

Slowenien, Ljubljana
Kübler Auslandsvertretung
www.kuebler-hallenheizungen.de
Tel. +386 / 1 / 2007380
info@energoplus.si

Tschechien, Prag
Kübler spol. s r.o.
www.kuebler.cz
Tel. +380 / 286840537
kuebler@kuebler.cz

Украина, &иев
'редставительство фирмы «Kübler»
www.kuebler-hallenheizungen.de
Tel. +380 / 444 / 173010
agrofors@carrier.kiev.ua

Ungarn, Fegyvernek
Kübler Vesta KFT
www.kueblervesta.hu
Tel. +36 / 56 / 481073
energia@t-online.hu



Kübler GmbH

Am Bubenpfad 1a . D-67065 Ludwigshafen . �ермания


ел:   +49 621/ 57 000 72

�акс: +49 621/ 57 000 57

export@kuebler-hallenheizungen.de

www. kuebler-hallenheizungen.de

Kübler GmbH

Am Bubenpfad 1a

D-67065 Ludwigshafen

Tel. +49 / 621 / 57000-0

Fax +49 / 621 / 57000-57

www.kuebler-hallenheizungen.de




