
   

Podjetje Drexel und Weiss je praznovalo 10. rojstni dan 

Povabilu na praznovanje v avstrijskem Bregenzu se je odzvalo 220 partnerjev, prijateljev in sopotnikov 

podjetja. 

 

Avstrijsko podjetje Drexel und Weiss, ki je pionir na področju izdelave kompaktnih naprav za ogrevanje, 

prezračevanje in pripravo tople sanitarne vode v pasivnih in in dobrih nizkoenergijskih hišah, je konec 

letošnjega aprila praznovalo desetletnico svojega obstoja. 

 

Dosedanji razvoj podjetja Drexel und Weiss je zaznamovala izredno hitra rast, saj je v desetih letih 

doseglo to, za kar nekateri potrebujejo tudi trideset in več let. Za to sta zagotovo zaslužna njegova 

ustanovitelja Christof Drexel in Reinhard Weiss, ki sta svoje navdušenje, srčnost in prepričanje v 

pravilnost svojega dela znala prenesti tudi na svoje sodelavce in partnerje. Število zaposlenih se je tako v 

zadnjih petih letih skorajda početverilo. Podjetje svoje delovanje širi tudi izven meja Avstrije, saj je 

ustanovilo hčerinske družbe v Nemčiji in Franciji, generalna zastopstva pa ima že v številnih evropskih 

državah, med njimi tudi v Sloveniji, kjer ga od leta 2009 zastopa podjetje Ekoaktiv d.o.o.  

 

Dejstvo, da takšne uspehe dosega podjetje, ki deluje na področju učinkovite rabe energije in izrabe 

obnovljivih virov energije, nas lahko še posebej razveseljuje. Še nekaj let nazaj bi se nekateri takim 

poslovnim idejam le nasmehnili. Da je podjetje Drexel und Weiss na pravi poti, dokazujejo tudi številna 

priznanja, ki jih je prejelo za svoje naprave, še zlasti pa so ponosni na priznanje za najboljšega 

delodajalca v Republiki Avstriji za leto 2010. To še dodatno dokazuje, da je podjetju uspelo ohraniti vse 

tiste vrednote, ki so bile pravzaprav povod za dosedanji razvoj in jih treba nujno negovati tudi za njegovo 

nadaljevanje. Glavna nagrada za vsa prizadevanja pa so seveda zadovoljne stranke in teh je iz leta v leto 

več tudi v Sloveniji. Na to smo ponosni tudi v podjetju Ekoaktiv in se skupaj s podjetjem Drexel und Weiss 

veselimo nadaljevanja zgodbe o uspehu. 
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EKOAKTIV d.o.o. 

Vrhovčeva ulica 2, 
SI-8000 Novo mesto 

www.ekoaktiv.si 
info@ekoaktiv.si 

 
 
 

 
       

 

http://www.ekoaktiv.si/
mailto:info@ekoaktiv.si

