METRONA Polska pełna innowacji
Warszawa, Hürth koło Kolonii (jh) – METRONA Polska, Warszawa, jeden z liderów branży pomiaru
i rozliczania poboru ciepła i wody w Polsce wciąż odnosi niesłabnące sukcesy. Ta firma-córka, należąca
w stu procentach do spółki BRUNATA-METRONA z siedzibą w Hürth, po raz kolejny osiągnęła znakomite
wyniki w ostatnim roku obrotowym. Tym samym METRONA Polska jest jednym z nielicznych przedsiębiorstw rozliczeniowych branży ciepłowniczej, które działają z powodzeniem na coraz trudniejszym
polskim rynku.

Prezes Wim Huuck

Prezes Oliver Geer

Jedną z istotnych barier na tym rynku stanowi brak regulacji prawnych, określających zasady
indywidualnego rozliczania zużycia ciepła.
Zasady te, które od wielu lat obowiązują w krajach Unii Europejskiej (jak np. w Niemczech,
wprowadzone już w roku 1981, rozporządzenie o kosztach ogrzewania) lub uregulowania prawne, które od niedawna zostały przyjęte również w krajach kandydujących do Unii Europejskiej, takich jak Bułgaria lub Czechy,
powinny być jak najszybciej wprowadzone także w Polsce.
Taki rozwój przedsiębiorstwa – wobec coraz trudniejszej ogólnej sytuacji rynkowej – jest czymś więcej
niż tylko wykorzystywaniem pozytywnego trendu ostatnich lat, jest raczej wynikiem filozofii biznesu opartej na
odpowiednim planowaniu i wdrażaniu długofalowych rozwiązań.
„Rozwój ten jest głównie wynikiem naszej polityki konsekwentnego dostosowywania urządzeń
i procedur rozliczeniowych do warunków lokalnych”, podkreśla z satysfakcją prezes Oliver Geer, który w duecie
z prezesem Wimem Huuckiem zarządza spółką METRONA Polska. „Istotną rolę odegrało również rozbudowanie
naszej palety produktów z zakresu liczników zużycia wody i ciepła oraz zwiększony popyt na popularne w wielu
krajach elektroniczne podzielniki kosztów ogrzewania TELMETRIC pro®”, twierdzi prezes Geer. Zespół zarządzający uważa jednak, że potencjałowi firmy daleko jeszcze do wyczerpania: „Na bieżący rok planujemy konsekwentną rozbudowę naszej sieci handlowej i serwisowej, w związku z czym oczekujemy – wbrew negatywnym
tendencjom w budownictwie – dalszego skokowego wzrostu obrotów”, mówi prezes Wim Huuck.
Firma matka BRUNATA-METRONA w Hürth z zadowoleniem odnotowuje tak pomyślne informacje.
W szczególności cieszy się z tego, że nazwa BRUNATA-METRONA, będąca od 50 lat synonimem innowacji
i know-how we wszelkich procesach związanych z pomiarem i rozliczaniem zużycia ciepła i wody, teraz z powodzeniem zaznacza swoją obecność także za granicą. BRUNATA-METRONA w Hürth zatrudnia ponad 400 pracowników oraz około 700 samodzielnych partnerów serwisowych, osób odczytujących stan liczników, monterów i
innych przedstawicieli, którzy wspierają skutecznie zespół firmy z Hürth w regionie. BRUNATA w Hürth jako
samodzielny członek ogólnoniemieckiej Grupy BRUNATA-METRONA produkuje i montuje urządzenia i systemy
do pomiaru poboru energii i wody w budynkach mieszkalnych i firmowych. Jednocześnie przedsiębiorstwo
zajmuje się rozliczaniem ponoszonych przez wynajmujących i najemców kosztów ogrzewania i wody.

