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Нам виповнюється 11 років!

Це час, за який наша компанія стала провідним українським виробником енергозберігаючих
обігрівачів. Це 11 років натхненної, активної, творчої, веселої роботи, та були й втрати, моменти
смутку…11 років удосконалення себе та продукції, проб та помилок, 11 років підбору «наших» людей та
будівництва команди, 11 років досвіду роботи у сфері опалення…
На сьогоднішній день ми маємо сучасне виробництво з його цехами та працівниками, міцну команду;
три широкі лінійки інфрачервоних обігрівачів: металокерамічні, керамогранітні та дизайн-обігрівачі з
ручним розписом; сертифікати відповідності, підтверджуючі якість та надійність продукції, у тому числі і
Європейський; більше 500 дилерів в Україні, з яких 14 ексклюзивних, партнерів у Германії, Латвії,
Польщі, Білорусі, Чехії; тисячі виконаних об’єктів фізичних осіб, соціальної сфери та комерційної
нерухомості; сотні задоволених клієнтів та позитивних відгуків.
Приємно відмітити, що за результатами національного конкурсу «Фаворити успіху-2016» наш бренд
був визнаний найкращим серед виробників зі світовим ім’ям! Ми перемогли у народному голосуванні,
яке тривало увесь рік, отримали підтримку журі спеціалістів та відомих людей. Та продовжуємо
лідирувати у народному голосуванні протягом 2017-го року.
Провівши незалежне загальнодержавне ранжування, Національний бізнес-рейтинг також підтвердив
важливість нашої справи для українців, надавши перевагу UDEN-S – «Золото рейтингу» та звання Leader
of the branch 2016 («Лідер галузі 2016») у сфері виробництва електричних побутових приладів!
Дякуємо усім нашим клієнтам, дилерам, партнерам, колегам за довіру та вибір! Мріємо щоб у кожній
домівці, школі, дитсадку, офісі було тепло, затишно та комфортно, щоб кожен українець мав доступне та
економне опалення, щоб наша ненька Україна розквітала і ми усі разом з нею!
Разом 11 років!
З днем народження UDEN-S, друзі!
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