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Daikin Central Europe. Кои сме ние?  
Ние се грижим за уникален климат 
 
Компания Daikin Airconditioning Central Europe HandelsgmbH 

Lemböckgasse 59/1/1 
1230 Vienna, Austria 
+43 1 253 21 11-100 
office@daikin-ce.com www.daikin-ce.com  
 
Daikin Central Europe е дъщерно дружество на Daikin Europe N. V. (Белгия), 
която е част от глобалната група Daikin Industries Ltd. (Япония). 

 
Управителен съвет Карл Ливенс – Изпълнителен директор 
 Филип де Грееве – Изпълнителен директор 
 Маркус Хаас – Прокурист 
 
Щабквартира Виена, Австрия 
 Основана през 1999 
 
Регион 16 държави в Централна и Югоизточна Европа 

 
Оборот за 2020* 289 милиона евро 
 
Визия 2025 Daikin е желан партньор номер 1 в съвместното създаване на уникален 

климат. 
 
Профил Ние разпространяваме продукти и решения за: 

 климатизация и качество на въздуха в помещенията  
 енергийно ефективни отопление и битова гореща вода и 
 охлаждане   
за жилищни, търговски и промишлени цели,  както и решения за 
  
 дълбоко замразяване 
 вентилация 
 водоохлаждащи агрегати 
за приложения в търговския сектор. 
 
Ние предлагаме пълен набор  от услуги за поддръжка 
 за висока производителност на системи Daikin през целия жизнен цикъл 
 от пускане в експлоатация, поддръжка, диагностика, дистанционно 

наблюдение, услуги „Stand by Me” и редовни оптимизации на здравните 
прегледи до надстройки, модернизация и подмяна, както и водоохлаждащи 
агрегати под наем или приложения за временно охлаждане 
 

 Развиваме умения си в нашата Академия по продажби и услуги 
 уникална европейска учебна програма за (вътрешни и външни) търговци 

и сервизни техници за нашето нарастващо портфолио. 
 

*(Финансова година април 2020 – март 2021)  
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Daikin Central Europe доставя 
Най-голямата мрежа за продажби и услуги в индустрията ОВК и хладилна техника* 
 
 
Daikin Central Europe Ние сме повече от 450 ентусиазирани служители 
 Живеем в многообразието с над 20 националности  
 Ние говорим повече от 20 езика 
 Обединяваме 9 държави-членки на ЕС и 7 държави извън ЕС  
 
Employer Brand Award  “Great Place to Work – Best Employer 2020” за 8-ми  път от 2013 г. 
 
Партньорска мрежа Можете да разчитате на повече от 1600 партньори за климатични и/или 

отоплителни решения, специално обучени от партньорските програми на Daikin 
 
Търговски офиси Daikin Австрия, България, Молдова, Словения (Виена) 
 Хърватия, Босна и Херцеговина (Загреб) 
 Чехия (Прага) 
 Унгария (Будапеща)  
 Полша (Варшава, Познан, Гданск, Катовице, Краков, Вроцлав) 
 Румъния (Букурещ) 
 Словакия (Братислава) 
 
Daikin агенти по продажбите Албания, Северна Македония, Косово (Гостивар, Северна Македония) 
 Сърбия, Черна гора (Белград, Сърбия) 
 Словения (Грьосулле) 
 
Daikin Центрове за обучение Виена (интегриран в „Your Daikin World“), Братислава, Будапеща, Букурещ, Краков, 

Познан, Прага, Варшава, Загреб  
 
Складове  Ензерсдорф ан дер Фиша (Австрия) 
 София (България) 
  
Your Daikin World  Щабквартира Виена, Австрия (от 2020 г. насам) 
 „Your Daikin World“ е повече от шоурум. Това е открито пространство за 

изпитване на света на водещите в индустрията решения за климата за хотели, 
офиси, търговски и жилищни сгради, индустриални или частни приложения. 
Бизнес партньорите и заинтересованите групи са добре дошли: Срещнете с 
експерти на Daikin и се вдъхновете от функции на добавена реалност, обиколка с 
екскурзовод или научете всичко за портфолиото на Daikin в нашия уникален 
център за обучение. Отвъд очакванията. 

 
Представителен магазин 1 във Виена, Австрия (от 2018 г. насам) 
 1 в Будапеща, Унгария (от 2020 г. насам) 
 Виртуален представителен магазин (на разположение на немски от 2020 г.) 
 
Pop-up магазини 2 мобилни шоурума за Home Comfort Experts в Централна Европа 
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Daikin е повече от обещание 
Висококачествени продукти и решения 
 
 
Награди за продукти Daikin Altherma 3 H HT външно тяло 

 iF Design Awards 2019  
 Reddot Design Award 2019 

 
 Daikin Altherma 3 подови и стенни термопомпи 

 iF Design Awards 2018 
 
 Daikin Stylish 

 Universal Design Award 2018 
 Good Design Award 2017 
 
Daikin D2CND газов кондензиращ бойлер 
 iF Design Awards 2018 
 
Комерсиално жично управление 
 iF Design Awards 2018 

 
 Daikin напълно плоската касета 

 German Design Award 2016 
 iF Design Award 2015 
 Universal Design Award 2014 

 
 Daikin Emura 

 iF Design Award 2015 
 Reddot Design Award 2014 

 
 Daikin Ururu Sarara 

 Reddot Design Award 2013 
 
Награди за иновации Daikin Industries, Ltd. е избран сред Топ 100 на глобалните иноватори 2021 от 

Clarivate  
 Plus X Award (2013) – една от най-важните награди за иновации в световен мащаб  

Daikin беше избран за една от 100-те най-иновативни компании от Списание 
Форбс (2013)  
Daikin е сред "100-те най-иновативни компании в света", избрани от Томас Ройтерс 
(2010) 

 
Стандарти за качество Сертификат ISO 9001 (2015) за качество (Daikin Central Europe Headquarter и 

Austria) 
 
Екологични стандарти Сертификат ISO 14001 (2015) за устойчиво развитие на околната среда (Daikin 

Central Europe Headquarter, Austria, Daikin Europe N.V.) 
 Сертификат ISO 50001 (2011) за управление на енергийната ефективност (Daikin 

Europe N.V.) 
 Eurovent-сертифицирани продукти 
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Daikin, отговорен лидер в бранша 
Мислете глобално, действайте локално 
 
Daikin е водещият световен производител на климатици и надежден доставчик на енергийно ефективни 
термопомпи. Ние предлагаме решения, базирани на повече от 90 години опит в иновативни технологии, 
новаторски разработки на продукти, най-високо качество и универсални интегрирани решения. Днес ние 
сме единствената компания в света, която предлага всички стъпки - от разработването, производството, 
продажбите до услугите, свързани с решения за охлаждане, отопление, вентилация и замразяване - от 
един източник. Независимо дали нашите клиенти се намират в райони с горещ или прохладен климат. 
Научете повече за компаниите-майки на Daikin Central Europe: 

Daikin Europe N. V. Централа Остенде (Белгия) 
 Основана през 1973 
 www.daikin.eu 
 част от Daikin Industries Ltd. 
  
Регион Европа, Близкия изток, Африка  
Служители повече от 10.600 служители  
 
Оборот 2020* 3,53 милиарда евро 
 
Производство 14 производствени съоръжения за решения за охлаждане, отопление, 

вентилация и замразяване в Европа  
 
Проучване и Развитие 1 Европейски център за развитие в Остенде (Белгия) с акцент върху IoT и 

енергийно ефективните продукти и термопомпите за европейския пазар 
 4 Сателитни центрове за развитие в Гент (Белгия), Пилзен (Чешка република), 

Гюглинген (Германия), Хендек (Турция) 
1 Център за изследване на околната среда в Гент (Белгия) с  филиали  в 
Гюглинген (Германия), Пилзен (Чехия), Истанбул (Турция) и Мантова (Италия) 
 

Последни придобивания AHT (2019) 
 Tewis (2018) 
 Zanotti and Hubbard (2016) 
 
Брандове на Daikin Group Daikin, Zanotti, Tewis, AHT, AAF 
 
Daikin Industries Ltd. Централа Осака (Япония) 
 Основана през 1924 
 www.daikin.com 
 
Регион 145 държави по света  
Служители повече от 80.000 служители  
 
Оборот 2020* 18,50 милиарда евро 
  
Проучване и Развитие Център за технологии и иновации в Осака (Япония) 
 
*(Финансова година април 2020 – март 2021) 
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Daikin стимулира положително въздействие      1/2 
Екологична визия 2050 
 
Въздействие Като лидер в индустрията ОВК и хладилна техника Daikin допринася за 

високо качество на живот, комфорт, надеждна инфраструктура, 
продоволствена сигурност и икономически растеж в широк спектър от 
индустрии.  

 
Предизвикателство Нарастващата нужда от охлаждане, отопление и вентилация оказва влияние и 

върху глобалното затопляне поради нарастващото потребление на 
електроенергия и емисиите на хладилни агенти.  

 
Отговорност В Daikin приемаме тази отговорност сериозно. В световен мащаб се стремим да 

намалим въглеродния си отпечатък до минимум и да станем CO2 неутрални до 
2050 г. според нашата екологична визия.   

 
Общи цели Ние се стремим да осигурим безопасна и здравословна въздушна среда, 

като същевременно постигнем въглероден неутралитет до 2050 г. по 
цялата верига на създаване на стойността. 

 
Стратегия Как да стигнем до там?  
 

 Чрез продукти, осигуряващи по-висока енергийна ефективност и 
използване на хладилни агенти с по-нисък потенциал на глобално затопляне, 
особено R-32 

 Чрез решения за оптимизиране на енергийното управление на отоплителни 
и охладителни системи, например чрез дистанционно управление или 
създаване на програми за кръгова икономия за повторна употреба на 
хладилни агенти като ценен ресурс 

 Чрез технологии, осигуряващи въздушна среда, която защитава здравето на 
хората 

Резултати** Намаляваме ефектите от глобалното затопляне на 
флуоровъглеводородните хладилни агенти (наречени парникови газове) 

 
 Daikin беше първата компания в света, която представи климатици, 

термопомпи и scroll чилъри, използвайки хладилен агент R-32 с три пъти по-
нисък потенциал на глобално затопляне от R-410-A. 

 През 2019 г. Daikin Industries Ltd. предостави безплатен достъп до  патенти 
във връзка с ОВК и хладилна техника оборудване, използващо R-32, което 
позволява на други производители да намалят въздействието на хладилните 
агенти върху околната среда. 

 С инициативите за кръгова икономика като L∞P VRV термопомпи на Daikin 
и програмата L∞P Daikin-Recover-Reclaim-Reuse за ключови клиенти и 
инвеститори Daikin Europe N.V. и Daikin Central Europe намаляват 
въздействието върху околната среда на решенията за охлаждане и 
отопление чрез повторната употреба на хладилни агенти и по този начин се 
избягват 250.000 кг. необработен газ годишно. 

 През 2020 г. Daikin Central Europe инициира първия в Европа онлайн пазар, 
който позволява възстановяване и повторното използване на хладилни 
агенти за цялата индустрия за ОВК и хладилна техника. Пилотният проект, 
финансиран от ЕС, ще започне през първата половина на 2021 г. в Словакия, 
Чехия и Унгария.  
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** Доклад на Daikin Europe N. V. за околната среда 2020 
 
 

Daikin стимулира положително въздействие      2/2 
Екологична визия 2050 
 
Резултати** Намаляваме емисиите на CO2  
  

 Въпреки че нашите глобални нетни продажби се утроиха между 2005 г . и 
2018 г . емисиите на парникови газове от фабрики Daikin по света бяха 
намалени със 75 %. 

 През финансовата 2019 г. нашите глобални усилия за намаляване на 
емисиите на парникови газове от битови климатици доведоха до икономии 
еквивалент на 68 милиона тона CO2 в сравнение с обичайния бизнес.  

 Daikin Europe N. V. намали свързаните с транспорта емисии на CO2 на 
обем на продажбите (m3) от 8,8 kg/m3 през 2016 г. на 7,3 kg/m3 през 2019 г. 
поради по-висока ефективност на товаренето на камиони и увеличен морски 
вместо автомобилен транспорт. 

Нашите зелени правила за доставки 

 Насърчаваме доставчиците да практикуват екологична устойчивост, 
например чрез сертификати ISO14001. 

 Годишната оценка на Daikin Europe N. V. за зелени останки е, че през 
фискалната 2019 г. 98% от нашите основни доставчици към фабриката са 
получили отличен или добър статус при постоянен преглед. 

Нашият Green Heart Factory стандарт 

 Вътрешният метод за оценка на Daikin измерва въздействието на нашите 
фабрики върху използването на вода, енергия, флуоровъглеводороди, както 
и отпадъци и летливи органични емисии. Фабриката на Daikin Europe N. V. в 
Остенде е сертифицирана със сребърен медал (2018) и златен медал (2019). 

Нашият принос към целите за устойчиво развитие на ООН***  

 

 

 
 
 
 

Повече подробности са показани на Daikin Group 

 
** Доклад на Daikin Europe N. V. за околната среда 2020 
*** Организация на обединените нации (https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-
goals/) 
 


