




Sonder Regulación, S.A. inició su actividad bajo el

nombre de Sopac Española, S.A. en 1.966 como

componente del grupo multinacional Sopac

Regula t ion , S.A. (Franc ia) , or ien tándose

principalmente en la fabricación y comercialización

de termostatos y presostatos para aplicaciones de

calefacción, frío comercial y aire acondicionado.

En 1.987 se independiza de la multinacional y se

transforma en la sociedad Sonder Regulación S.A.,

con capital totalmente español.

En 1.996 se traslada a sus nuevas instalaciones.

A partir de ese momento se orienta la producción

hacia el sector industrial y la exportación, donde ya

se contaba con experiencia.

La empresa
Firma

Spółka Sonder Regulación, S.A. rozpoczęła swą

działalność w 1966 roku pod nazwą Sopac Espanola,

S.A., jako spółka należąca do międzynarodowej grupy

Sopac Regulation, S.A. (Francja), prowadzącej

działalność głównie w dziedzinie sprzedaży

termostatów oraz wyłączników ciśnieniowych do

instalacjigrzewczych,chłodniczychiklimatyzacyjnych.

Od roku 1997 jest niezależna od grupy

międzynarodowej i prowadzi działalność jako spółka

akcyjna Sonder Regulación, S.A., której 100% akcji

należy do akcjonariuszy hiszpańs

W 1996 roku firma przeniosła się do nowej siedziby.

Od tamtej chwili, prowadzi działalność głównie w

zakresie produktów przeznaczonych dla sektora

przemysłowego oraz na eksport, posiadając już w tej

dziedzinie znaczne doświadczenie.

kich.
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I+D

Es nuestra mejor tarjeta de presentación.

Nuestro equipo está formado por un conjunto de

ingenieros especialistas cada uno en su campo.

Con los más modernos equipamientos, para dar

soluciones a las necesidades específicas de

nuestros clientes.

Investigamos,
desarrollamos
y proyectamos

To nasze najważniejsze aktywa.

Dysponujemy grupą wiodących inżynierów, którzy są

specjalistami w swoich dziedzinach.

Zastosowanie najnowszych technologii umożliwia

nam opracowanie rozwiązań odpowiadających

szczegółowym potrzebom naszych klientów.

Analizujemy,
rozwijamy,
projektujemy

Prace badawczo-rozwojowe



Fabricación
Produkcja

Disponemos de dos líneas de producción, mecánica

y electrónica, ambas con alta capacidad productiva y

niveles de automatización acordes con los

volúmenes de producción, con certificación

ISO 9001:2000 realizada porAENOR.

Nos diferenciamos
porque somos
fabricantes

Jesteśmy wyjątkowi,
ponieważ
produkujemy

Istnieją dwie linie produkcyjne, mechaniczna i

elektroniczna. Obie charakteryzują się bardzo

wysokim poziomem wydajności i automatyzacji,

spełniając obowiązujące normy ISO 9001:2000.

Nasze linie produkcyjne są certyfikowane przez

AENOR.



Producto
Produkt

Nuestras gamas satisfacen tres amplios mercados,

tan diversos como son:

La climatización y domótica domésticas

Las aplicaciones industriales para la hostelería,

agricultura, ganadería, etc.

Los productos específicos para oem.

Gama naszych produktów zaspokaja potrzeby

następujących rynków:

Klimatyzacja i automatyzacja domu.

Rozwiązania przemysłowe dla hotelarstwa,

rolnictwa, hodowli itp.

Produkty OEM.

ambiente doméstico/otoczenie domowe

industria/przemysł

oem/oem






























































