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ІСТОРІЯ КОМПАНІЇ «ROBERTS GORDON INC»
В 1923 році Мілтон Дж. Робертс, інженер по газовикористанню,
заснував компанію «Roberts Gas Company». Дещо згодом, в 1927 році,
інженер Стюарт Гордон одержав свою частку в цій компанії.
Згодом, в 1927 році, компанія була реорганізована і перейменована в
«Roberts Gordon Appliance Corporation». Компанія першою завершила лінію
комерційних і промислових конверсійних газових пальників. Висока якість
стандартів конверсійних пальників «Roberts Gordon» відіграла життєво
важливу
роль
в
розширенні
використання
природного
газу
газопереробними компаніями США.
«Roberts Gordon» стала дійсним членом Асоціації виробників газових
приладів (GAMA) в США від початку її заснування в 1935 році.
Перший досвід роботи за межами США припадає на в 1953 рік – час
заснування «Roberts Gordon Canada».
В 1960 році Рональд Корей, винахідник CoRayVac, і «Roberts Gordon
Appliance Corporation» підписали угоду, яка привела до появи
інфрачервоної трубної системи. У 1962 році CoRayVac одержав сертифікат
Американської газової асоціації, і, дякуючи відмінним об’ємам продажів і
якісному виробництву, «Roberts Gordon» швидко зарекомендувала себе
лідером в цій галузі промисловості.
В 1968 році CoRayVac був запроваджений в Великобританії Норісом
Вормінгом під назвою Nor-Ray-Vac. Це було за 10 років до того, як «Grayhill
Westcott Ltd» почала розробку променевих обігрівачів у Великобританії.
«Grayhill Westcott» перейменували в «Grayhill Blackheat Ltd» у 1982 році.
Економія палива і легкість встановлення забезпечили обігрівачам
швидкий успіх. Незабаром вони були доповнені новою променевою
системою Blackheat.
Протягом 80-х років були запроваджені нові розробки, такі як: потоки
повітря для покращення горіння, безшумні пальники і запатентована
система контролю горіння HiLo, яка в подальшому знизила витрати
палива і зменшила рахунки за опалення.
В 1985 році «Roberts Gordon» змінила адресу на 1250, William Street,
Buffalo, New York, за якою вона знаходиться і на даний час. В цьому ж році
корпорація була перейменована в «Roberts Gordon Inc».
«Roberts Gordon Canada» заснувала базу в Великобританії і в 1990
році розмістила центр продажів і товарний склад в Богнор Реджис. В 1994
році вона придбала «Grayhill Blackheat» і перенесла основний офіс з
Богнор Реджис в Вімборн. Компанія була перейменована в «Blackheat Ltd»
і в 1995 році право власності перейшло до «Roberts Gordon Inc». В серпні
1998 року назву британської компанії змінено на «Roberts Gordon Europe
Ltd».
Експорт завжди був головною частиною бізнесу «Roberts Gordon».
Встановлено довготривалі відносини зі споживачами в Німеччині,
країнами Бенілюксу і Турцією. Вдале розташування Вімборна робить його
ідеальною базою для подальшого розширення «Roberts Gordon» в Європу,
на даний час мережа дистриб’юторів включає представників у Франції,
Італії, а також і у східноєвропейських країнах.
Сьогодні «Roberts Gordon» займає стійку позицію як світовий лідер
променевого опалення і через США і Великобританію експортує свою
продукцію в більше ніж 40 країн світу.

