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Meibes, Flamco, Simplex: 
три давніх бренди – 
новий підхід для вас
Шановні Партнери, дозвольте познайомити вас із деякими змінами, 
які відбулись у стратегії роботи відомих  вропейських брендів, а саме: 
Meibes, Flamco та Simplex. Сьогодні ці бренди входять до міжнародного 
голландського холдингу Aalberts Industries N. V., який виробляє технічну 
продукцію для галузей інсталяції (постачання тепла, води, холоду, соняч-
ні системи та багато іншого). Продукція охоплює широкий спектр іннова-
ційних технологічних систем  від джерела тепла і до його споживача

Meibes понад 60 років 
розробляє якісну продук-
цію для систем опалення та 
гарячого водопостачання, 
забезпечуючи легкий та 
модульний монтаж, а також 
відповідність сучасним 
вимогам до енергетичних 
стандартів та ефективності 
в Європі. Завдяки 45 зареє-
строваним патентам, Meibes 

вважається лідером у технологіях швидкого мон-
тажу, спеціалістом з проектування інженерного 
обладнання, розробляє і виробляє інноваційні 
продукти та системи, індивіду-
альні рішення для бізнесу або для 
виробників.

Flamco майже 70 років спеціалі-
зується на розробці, виробництві 
та реалізації високоякісних ком-

понентів для 
опалення, 
охолодження 
і сантехніки. 
Асортимент 
продукції 
включає 
в себе 
запобіжні 
клапани, 
елементи для 

сонячних систем, кріпильні технології, а також 
системи для підтримки тиску та автоматичного 
поповнення води в системах опалення та охоло-
дження. Все розроблено зі зручністю для корис-
тувача, є енергоефективним та продуктивним.

Simplex вже 65 років зосереджується на 
розробці та виробництві системних рішень у 
галузі опалення та санітарії. Кожен сантехнік 
оцінить практичні технології, швидке вста-
новлення і монтаж без спеціальних інстру-
ментів. 

Meibes, Flamco та Simplex - три потужних 
бренди, які мають багато спільного і тепер 
разом працюють для вас, забезпечуючи 
високу цінність поставок «з одних рук».

Якщо вам потрібно добре продумане рішення 
з використанням сучасних ефективних систем – 
отримайте всі переваги комплексного підходу від 
Meibes, Flamco, та Simplex.
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