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DAIKIN CENTRAL EUROPE – факти и цифри 
 

  
Daikin Airconditioning Central Europe HandelsgmbH 
 
Campus 21, Businesspark Wien Sued, Europaring F12/402 
2345 Brunn am Gebirge, Austria 
Phone: +43 2236-32 557 - 0 
Fax:  +43 2236-32 557 - 910 
office@daikin-ce.com 
 

Управителен съвет: 
 

Карл Ливенс – Изпълнителен директор 
Филип де Грееве – Изпълнителен директор 
Маркус Хаас - Прокуратор 
Карин Сказни - Прокуратор 

Кратък профил:  
 

DAIKIN Airconditioning Central Europe HandelsgmbH 
 Основана през 1999 г. 
 Централно управление за 15 страни в Централна и Югоизточна 

Европа: Албания, Австрия, Босна и Херцеговина, България, 
Хърватия, Чехия, Унгария, Косово, Македония, Черна гора, 
Румъния, Молдова, Сърбия, Словакия, Словения. 

 Дистрибуция на климатици, термопомпи и хладилна техника за 
жилищни, търговски и индустриални  приложения.  

 Инвестиции от двете дружества-майка DAIKIN Industries Ltd. 
(Осака, Япония) и DAIKIN Europe N.V. (Остенде, Белгия), които 
гарантират високо качество на продуктите и новаторски подход.  

 Носител на наградата „Great Place to Work“, която отличава 
организации за тяхната добра работна среда. 

Оборот за 2017/2018: 
 
203,6 милиона евро 

Служители:  
 
293 

Офиси:  
Брун ам Гебирге (Австрия), Прага (Чехия), Будапеща, (Унгария), Братислава 
(Словакия), Букурещ (Румъния), Загреб (Хърватия) 
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Продуктова гама: 
За жилищни приложения: 

 Климатични сплит системи за охлаждане и отопление 
 Въздухопречистватели, включително такива с овлажняване на 

въздуха 
 Термопомпи Daikin Altherma (въздух-вода, геотермални и 

хибридни) и соларни системи, както и нафтови и газови бойлери 
 

За търговски и промишлени приложения: 
 VRV –  климатично оборудване (отопление, климатизация, 

вентилация и битова гореща вода от възобновяеми източници) 
 Sky Air за търговски сгради 
 Приложни системи: Хидро системи на базата на водоохлаждащи 

агрегати (чилъри) 
 Кондензаторни агрегати за изпарители от други производители 
 Замразяване: хладилна техника за супермаркети – нормално и 

дълбоко замразяване  
 От 2016 година: Zanotti – Member of the Daikin Group 
 Вентилационни системи 
 От 2018: Tewis – Member of the Daikin Group. Допълва 

портфолиото на  Daikin за стандартни и нестандартни хладилни 
решения 

 
DAIKIN – Глобален лидер: 
 

 
 DAIKIN Industries е работодател на 70,2 36 души персонал в 

световен мащаб. 
 През 2017 година оборота на компанията възлиза на 17,661 

милиона евро. 
 DAIKIN е лидер в областта на термопомпите въздух-вода. 
 В световен мащаб DAIKIN са уникални с това, че сами 

произвеждат всички важни компоненти за климатиците си като 
хладилни агенти, компресори и електроника.  

 Модерната продуктова гама гарантира високо качество на 
въздуха в помещенията.  

 Всички продукти на  DAIKIN са произведени с идеята за енергийна 
ефективност и грижа за околната среда. 

 Клиентите печелят от професионална консултация, технологии в 
крак с времето, както и невероятно обслужване.  

 Сертификати ISO 9001 за качество, както и ISO 14001 за устойчиво 
развитие на околната среда. 
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Разработки и изследвания: 
 

Отделът за изследване и разработка на Daikin в Остенде, Белгия, 
нееднократно поставя нови стандарти за качество в разработката на 
мощни и енергийно ефективни продукти за европейския пазар. 
 

DAIKIN Europe N.V., 

Остенде, Белгия 
 

Основана 1973. Седалище за Европа, Средния изток и Африка. Общ 
оборот от 2,529 милиона евро през 2017/18. 7,600 производствени 
мощности за сложни и комплексни системи за европейския пазар; 
изследване и разработка. 

DAIKIN Industries,  

Осака, Япония 

 

Основана 1924. Общ оборот през 2017-2018 година от 17,661 милиона 
евро. От 1938 стратегическият фокус на компанията е върху 
климатичните инсталации и хладилната техника.  
Неоспорим лидер на пазара в Япония. В световен мащаб работят 
70,263 човека. 

Награди: 
 

 През 2010 дизайнът на Daikin Emura получава почетно отличие 
от журито на Red Dot Design Award. 

 През 2011 Thomson Reuters включва Daikin сред 100-те най-
новаторски компании в света. 

 През 2013 Daikin печели наградата Plus X – една от най-
значимите награди за иновация в световен мащаб. 

 2013 компанията бе наградена за втори път като „Една от стоте 
най-иновативни компании“ от списание Форбс. 

 2013 Ururu Sarara на DAIKIN е награден с Red Dot Design 
Award за изключителен дизайн. 

 Oще две награди за дизайн през 2014 – Universal Design 
Award за напълно плоската касета на Daikin и наградата Red 
Dot Product Design Award за новата Daikin Emura. 

 През 2017 Daikin Central Europe печели за четвърти път 
престижната награда „Great Place to Work – Best 
Employer“ която отличава организации за тяхната добра среда 
за работа. 

 2015 DAIKIN Emura беше наградена с наградата iF DESIGN 
AWARD. 

 През 2016 Daikin получава още една награда за напълно 
плоската касета - German Design Award.  

 През 2017 климатика Stylish получва наградата Good Design 
Award и iF DESIGN AWARD  за 2018. 

 Още 4 приза от iF DESIGN AWARD за 2018 за продуктите: Daikin 
Altherma 3 подови и стенни термопомпи, Daikin D2CND газов 
кондензиращ бойлер, Жично дистанционно управление. 

 
За повече информация относно DAIKIN моля, посетете www.daikin.bg! 


