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PW DEFRO istnieje od lutego 2000 
roku, chociaż początków przedsiębior-
stwa należy szukać w latach 70. ubiegłe-
go stulecia. Z niewielkiego zakładu rze-
mieślniczego rozwinęło się w największą 
w Polsce firmę produkującą kotły c.o. na 
paliwa stałe. Firma zlokalizowana jest 
w Rudzie Strawczyńskiej, gdzie dysponu-
je własnym, dużym obiektem biurowo-
-produkcyjnym. Posiada niezbędną bazę 
projektowo-konstrukcyjną i produkcyjną 
wspartą bogatym i nowoczesnym par-
kiem maszynowym, co w powiązaniu 
z wykwalifikowaną kadrą pracowni-
ków (obecnie blisko 500 osób) pozwala 
zaspokajać potrzeby najbardziej wyma-
gających klientów oraz projektować 
funkcjonalne, estetyczne i nowoczesne 
urządzenia grzewcze. 
Dla PW DEFRO priorytetem były, są i będą innowa-

cyjne rozwiązania w dziedzinie techniki grzewczej 

skorelowane z zaawansowaną technologią produkcji 

i nowoczesną stylistyką produktów. Przedsiębiorstwo 

dysponuje zaawansowanym centrum obróbki lasero-

wo-plazmowej wzbogaconym o system załadowczo- 

rozładowczy, w skład którego wchodzi m.in. nieczęsto 

spotykany w Polsce laser 3D. Linia produkcyjna to 

także centra obróbki skrawaniem, obróbki plastycznej 

oraz centrum spawalnicze, gdzie do układania złącz 

spawanych, oprócz metod tradycyjnych, wykorzysty-

wane są roboty adaptacyjne trzeciej generacji. 

Potwierdzeniem starań DEFRO o miano lidera w bran-

ży techniki grzewczej są liczne – polskie i europejskie 

certyfikaty oraz szereg nagród i wyróżnień zdobytych 

na prestiżowych imprezach wystawienniczych. PW 

DEFRO kilkakrotnie z rzędu znalazło się w rankingu 

Gazela Biznesu, czyli w zestawieniu najdynamicz-

niej rozwijających się Polskich przedsiębiorstw. 

Ukoronowaniem doskonałej jakości produkcji jest pre-

stiżowe Godło TERAZ POLSKA dla kotłów DEFRO 

DUO, otrzymane w 2011 roku. Firma od lat wyznacza 

w tej dziedzinie trendy dla całej branży, jak również 

słynie ze znakomitego wzornictwa i proekologicz-

nych rozwiązań produkowanych urządzeń. Ale sama 

produkcja to nie wszystko. Dla wielu klientów równie 

ważna jest obsługa serwisowa, która jest dostępna przez 

całą dobę. Zgłoszenia serwisowe są realizowane na 

całym obszarze Polski, z maksymalnym czasem dojaz-

du do klienta w ciągu dwóch dni roboczych, jednak nie 

dłużej niż 48 godzin. Ponadto PW DEFRO prowadzi 

cykliczne szkolenia dystrybutorów i instalatorów. Na 

szkolenie zapraszani są partnerzy z różnych firm, któ-

rych siedziba oraz miejsce prowadzenia działalności 

jest w Polsce, jak również zagranicą. Podczas spotkań 

następuje wymiana doświadczeń i poruszane są nurtu-

jące tematy dla rynku kotłów centralnego ogrzewania. 

Na podstawie zebranych informacji i dokładnej analizy 

rynku pod względem aktualnych potrzeb oraz obowią-

zujących przepisów prawnych, konstruktorzy DEFRO 

przygotowują nowe jeszcze lepsze modele naszych 

kotłów.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DEFRO 
Ruda Strawczyńska 103A

26-067 Strawczyn
 tel. 41 303 80 85

www.defro.pl

KOTŁY NA PALIWA STAŁE
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