
U intervjuu u časopisu EGE 5/2008, koji je objav-
ljen potkraj 2008. godine, čelnik Weishaupta, 
Dipl.-Ing. Siegfried WEISHAUPT izjavio je da je ta-
dašnji promet iznosio oko 400 milijuna eura, uz 
godišnji porast prometa za 15%. U međuvreme-
nu, svjetsko tržište opreme za grijanje zadesili su 
brojni potresi. Kakvo je stanje danas?

Tvrtka Weishaupt pod zajedničkim krovom, kao 
holding, udružuje više tvrtki koje se bave energet-
skim tehnikama, proizvodnjom energije i upravlja-
njem energijom. Za područje energetskih tehnika, 
odnosno proizvodnju plamenika, kondenzacijskih 

Ime koje znači pouzdanost, visoku kvalitetu i najbolju uslugu

VAŽNOST SERVISA U TEHNICI 
GRIJANJA DANAS JE VEĆA  
NEGO IKADA PRIJE

U proteklih nekoliko godina došlo je do 

brojnih promjena u području tehnike 

grijanja i na tržištu opreme za grijanje 

u cijelom svijetu. Tvrtka Weishaupt 

najpoznatiji je proizvođač plamenika i 

jedan od vodećih proizvođača opreme 

za grijanje u svijetu. Istodobno, tvrtka 

je sa svojim prilozima prisutna na 

stranicama časopisa EGE još od prvoga 

broja. Konačno, u posljednje vrijeme 

došlo je do određenih organizacijskih, 

ali i promjena u njezinom nastupu na 

hrvatskom i tržištima susjednih zemalja. 

O tim, ali i brojnim drugim novostima 

govori Igor HERMAN, univ. dipl. ing., 

direktor Weishauptovih kćerinskih 

tvrtki u Sloveniji, Hrvatskoj i Srbiji. 

Igor HERMAN, univ. dipl. ing.

Weishaupt d.o.o., Celje, Slovenija
direktor

Rođen je 11. rujna 1959. godine. Diplomirao je na Strojarskom fakultetu 
Sveučilišta u Ljubljani (Slovenija), na smjeru Energetika. U razdoblju 1984. - 
1991. godine radio je u tvrtki EMO, u Tvornici kotlova, najprije kao konstruktor 
kotlova, a zatim kao voditelj inženjeringa, pri čemu se bavio projektiranjem, 
konstrukcijom, prodajom i izvođenjem cjelovitih kotlovnica. U razdoblju 
1992. - 2008. godine radio je u tvrtki Weishaupt kao voditelj prodaje, pri 
čemu je sudjelovao u oblikovanju prodajne organizacije u svim zemljama u 
okruženju, a 2008. - 2014. bio je direktor tvrtke Herz koja se bavi proizvodnjom 
navojnih kuglastih ventila za vodu, plin i neagresivne medije pod markom 
Kovina, sanitarnih armatura pod markom Unitas i ventila za ugradnju u 
opremu raznih proizvođača. Od 2014. godine ponovno radi u Weishauptu kao 
direktor kćerinskih tvrtki u Sloveniji, Hrvatskoj i Srbiji. U svojem dosadašnjem 
radu neprestano je bio povezan s investicijama u industrijskoj energetici, a u 
posljednje vrijeme i s investicijama u širokoj potrošnji.
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