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Daikin Central Europe. Кои сме ние.  
Ние се грижим за създаването на 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),  
което е част от глобалната група Daikin Industries Ltd. (Япония). 
 

Управителен съвет Карл Ливенс, управляващ директор 
 Маркус Хаас, заместник управляващ директор 
 
Централно управление Виена, Австрия 
 основано 1999г 
 
Регион 16 държави в Централна и Югоизточна Европа  
 
Визия 2025 Daikin е желан партньор №1 в съвместното създаване на уникален климат. 
 
Профил Ние разпространяваме продукти и решения за  

 климатизация и качество на въздуха в помещенията 
 енергийно ефективно отопление и битова гореща вода и 
 хладилна техника  
за жилищни, търговски и промишлени цели - както и 
  
 решения за дълбоко замразяване 
 вентилационни решения 
 водоохлаждащи агрегати 
за приложения в търговския сектор. 
 
Предлагаме пълна поддръжка  
 за висока производителност на системите Daikin през целия им живот 
 от пускане в експлоатация, поддръжка, диагностика, дистанционен мониторинг, 

услуги „Stand by Me“ и редовни оптимизации за проверка на здравето до 
ъпгрейди, модернизация и подмяна, както и наемане на водоохлаждащи 
агрегати или временни приложения за охлаждане. 
 

 Развиваме уменията си 
 в нашата Академия за продажби и обслужване, нашата уникална програма 

за обучение за (вътрешни и външни) търговци и сервизни техници за нашето 
нарастващо портфолио,  

 в нашата учебна програма за развитие на лидерство, специално създадена 
програма за повече от 100 ръководители в Daikin Central Europe. 
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Daikin Central Europe доставя 
Най-голямата мрежа за продажби и обслужване в HVAC-R-индустрията* 
 
 
Daikin Central Europe Имаме повече от 450 ентусиазирани служители. 
 Живеем в многообразие с повече от 20 националности.  
 Говорим повече от 20 езика. 
 Обединяваме 9 държави-членки на ЕС и 7 държави извън ЕС.  
 
Награди за марка  
на работодателя “Great Place to Work – Best Employer 2020” за 8-ми път от 2013 г. 
 Kununu Top 2020 Company 
 
Партньорска мрежа Можете да разчитате на повече от 2500 партньора за решения за климатизация 

и/или отопление, специално обучени от партньорските програми на Daikin. 
 
Офиси за продажба и  
обслужване на 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) 

 
Агенти по продажби и  
обслужване на Daikin Албания, Северна Македония, Косово (Гостивар, Северна Македония) 

Сърбия, Черна гора (Белград, Сърбия) 
Словения (Гросупле) 

 
Центрове за  
обучение на Daikin Виена (интегрирана в „Your Daikin World”), Братислава, Будапеща, Букурещ, Краков, 

Познан, Прага, Варшава, Загреб 
 
Складове Енцерсдорф ан дер Фиша (Австрия) 

София (България) 
  
Your Daikin World  Разположен в централата ни във Виена от 2021 г., Your Daikin World е повече от 

шоурум. Това е отворено пространство за изживяване на света на водещи в 
индустрията климатични решения за хотели, офиси, търговски и жилищни сгради, 
индустриални или частни приложения. Бизнес партньори и групи по интереси са 
добре дошли: Срещнете с експерти на Daikin и се вдъхновете от функциите на 
добавената реалност, обиколка с екскурзовод, сесии за съвместно създаване или 
научете всичко за портфолиото на Daikin в нашия уникален център за обучение. 
Надминава очакванията. 

 
Представителни магазини 1 във Виена, Австрия (от 2018 г.) 

1 в Будапеща, Унгария (от 2020 г.) 
Виртуални представителни магазини 

 
Мобилни магазини Мобилни шоуруми за Home Comfort Experts  
 
*HVAC-R = Отопление, вентилация, климатизация - хладилна техника 
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Daikin е повече от обещание 
Висококачествени продукти и решения        1/2 
 
 
Продуктови награди за Daikin Emura 3 

 Reddot winner 2022 
 iF Design Award 2022 
 

 Овлажняващ Streamer въздухопречиствател MCK70Y 
 Good Design Award 2021 

 
 Daikin Altherma HPC термопомпа конвектор 

 Reddot winner 2020 
 
 Daikin Altherma 3 H HT външно тяло 

 iF Design Award 2019  
 Reddot Design Award 2019 

 
 Подова и стенна термопомпа Daikin Altherma 3  

 iF Design Awards 2018 
 
 Daikin Stylish 

 Universal Design Award 2018 
 Good Design Award 2017 
 
Газов кондензен котел Daikin D2CND 
 iF Design Award 2018 
 
Търговски кабелен контролер 
 iF Design Award 2018 

 
 Напълно плоска касета Daikin 

 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 

mailto:office@daikin-ce.com
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Награди за иновации 

 Daikin Industries, Ltd. беше избрана сред 100-те най-добри глобални иноватори 
2021 от Clarivate 

 Plus X Award (2013), една от най-важните награди за иновации в световен мащаб 
 Daikin е избрана за една от 100-те най-иновативни компании от списание Forbes 

(2013) 
 Daikin сред „100-те най-иновативни компании в света“, избран от Thomas Reuters 

(2010) 

Инвестиционни награди 

 Daikin Europe спечели трофея Чуждестранна инвестиция на годината за 2022 г. 
 
 
Стандарти за качество  ISO 9001 (2015) Качество (централа на Daikin Central Europe и Австрия) 
 
 
Екологични стандарти ISO 14001 (2015) Управление на околната среда (централа на Daikin Central Europe, 

Австрия, Daikin Europe N.V.) 
ISO 50001 (2011) Енергиен мениджмънт (Daikin Europe N.V.) 
Сертифицирани от Eurovent продукти  
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          1/2 
 
Daikin е водещ световен производител на климатици и надежден доставчик на енергийно ефективни 
термопомпи. Ние предлагаме решения, базирани на повече от 90 години опит в иновативни технологии, 
пионерски разработки на продукти, най-високо качество и многостранни интегрирани решения. Днес ние 
сме единствената компания в света, която предлага всички стъпки – от разработката, производството, 
продажбите до услугите, свързани с решения за охлаждане, отопление, вентилация и хладилна техника – 
от един източник. Независимо дали нашите клиенти се намират в райони с топъл или студен климат. 
Научете повече за компаниите майки на Daikin Central Europe: 

Daikin Europe N. V. Седалище Остенде (Белгия) 
 основана 1973 г 
 www.daikin.eu 
 част от Daikin Industries Ltd. 
  
Регион 127 страни по света, главно в Европа, Близкия изток, Африка 
Служители повече от 12.000 
 
Оборот 2021г* 4,3 милиарда евро 
 
Производство 12 производствени съоръжения за охлаждане, отопление, вентилация и 

хладилни решения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EMEA = Европа, Близък изток, Африка 
* Фискална 2021 година: април 2021 г. – март 2022 г 

mailto:office@daikin-ce.com
https://www.daikin.eu/
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Проучване и Развитие 1 Централен център за развитие на EMEA в Остенде (Белгия): Глобална централа 

за научноизследователска и развойна дейност за решения за устойчиво отопление 
и охладителна верига за групата Daikin 

  
 11 сателитни центъра за развитие със специфичен регионален, технологичен 

и/или продуктов фокус  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Търговски филиали и клонове 58 търговски обекти 
 Търговско представителство в Европа, Близкия Изток и Африка 
 Допълнително търговско представителство в Азия и Америка за решения за студена 

верига 
 Намерете нашите екипи чрез www.daikin.eu или директни уебсайтове на страната 
 
Последни придобивания AHT (2018) – www.aht.at  
 Tewis (2018) – www.tewis.com  
 Zanotti (2016) – www.zanotti.it 
 Hubbard (2016) – www.hubbard.co.uk  
 
Марки на Daikin Europe Group Daikin, Zanotti, Tewis, AHT, AAF 
 
Daikin Industries Ltd. Централен офис Осака (Япония) 
 основана 1924 г 
 www.daikin.com 
 
Регион 171 страни по света 
Служители повече от 89.000 
 
Оборот 2021г* 23,70 милиарда евро 
  
Проучване и Развитие Център за технологии и иновации в Осака (Япония) 
 
 
 
EMEA = Европа, Близък изток, Африка 
*Фискална 2021 година: април 2021 г. – март 2022 г

mailto:office@daikin-ce.com
http://www.daikin.eu/
http://www.aht.at/
http://www.tewis.com/
http://www.zanotti.it/
http://www.hubbard.co.uk/
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Въздействие Като лидер в HVAC-R* индустрията Daikin допринася за високо качество на 

живот, комфорт, надеждна инфраструктура, хранителна сигурност и 
икономически растеж в голямо разнообразие от индустрии.  

 
Предизвикателство Нарастващата нужда от охлаждане, отопление и вентилация обаче също оказва 

влияние върху глобалното затопляне поради нарастващото потребление на 
електроенергия и емисиите на хладилен агент.  

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

намалим въглеродния си отпечатък до минимум и да намалим емисиите на 
парникови газове до нетна нула до 2050 г. според нашата визия за околната 
среда. 

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

същевременно постигнем въглеродна неутралност до 2050 г. по цялата 
верига на производство. 

 
Стратегия Как ще постигнем това?  
 

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

 Чрез решения, които оптимизират управлението на енергията на системите за 
отопление и охлаждане – например чрез дистанционно управление или чрез 
насърчаване на кръговата икономика за хладилни агенти, за да се използват 
повторно като ценен ресурс. 

 Чрез технология, осигуряваща висококачествен въздух в помещенията, който 
предпазва човешкото здраве. 

Резултати ** Ние намаляваме ефектите на глобалното затопляне на 
хидрофлуоровъглеродните хладилни агенти (наречени F-газове) 

 
 Daikin беше първата компания в света, която представи климатици, 

термопомпи и водоохлаждащи агрегати, използващи хладилен агент R-32 с три 
пъти по-нисък потенциал за глобално затопляне от R-410-A.** 

 2019 г. Daikin Industries, Ltd. предостави безплатен достъп до списък от 300 
заявени патента във връзка с HVAC-R* оборудване, използващо R-32, което 
позволява на други производители да намалят въздействието на хладилните 
агенти върху околната среда.*** 

 С инициативи за кръгова икономика като L∞P от Daikin VRV термопомпи и 

програмата L∞P от 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 повторна 
употреба на хладилни агенти и по този начин да се избегнат 400 000 кг първичен 
газ годишно. 

 През 2020 г. Daikin Central Europe инициира първия в Европа онлайн пазар, за да 
даде възможност за възстановяване, регенериране и повторна употреба на 
хладилни агенти за цялата HVAC-R* индустрия. Пилотният проект, финансиран от 
ЕС, ще започне през първата половина на 2021 г. в Словакия, Чехия и Унгария. 

*HVAC-R = Отопление, вентилация, климатизация - хладилна техника 
** Daikin Europe N. V.’s Environmental Report 2020 
*** Daikin Industries Ltd. Съобщение за пресата 2021

mailto:office@daikin-ce.com
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Резултати ** Ние намаляваме емисиите на CO2 
  

 Нашите глобални усилия за намаляване на емисиите на парникови газове от 
битови климатици доведоха до спестяване на 70 милиона тона еквивалент на 
CO2 през 2020 г. в сравнение с обичайния бизнес.**** 

 През същата година емисиите на парникови газове от нашите производствени 
дейности бяха намалени до 1,08 милиона тона-CO2 (79 % намаление спрямо 
фискалната 2005 г.).**** 

 Daikin Europe N. V. намали свързаните с транспорта емисии на CO2 на обем 
продажби (m3) от 8,8 kg/m3 през 2016 г. на 7,3 kg/m3 през 2019 г. поради по-
високата ефективност на товарене на камиони и увеличения превоз по море 
вместо транспорт по шосе.** 

Нашите насоки за зелени поръчки 

 Ние насърчаваме нашите доставчици да практикуват екологична устойчивост, 
напр. чрез сертифициране по ISO14001. 

 През финансовата 2020 г., 98% от нашите доставчици в Европа изпълниха 
критериите за оценка на нашите насоки за зелени поръчки. Нашият процент на 
зелени поръчки* е 80% в рамките на цялата група Daikin. 

Нашият фабричен стандарт Green Heart 

 Нашият вътрешен метод за оценка измерва въздействието на нашите фабрики 
върху използването на вода, енергия, флуоровъглеводороди, както и 
отпадъците и летливите органични емисии. Фабриката Daikin Europe N. V. 
Ostende е сертифицирана със сребърен медал (2018) и златен медал (2019). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Процент на зелени поръчки = стойност на стоките, закупени от доставчици, които отговарят на нашите критерии за оценка/стойност 
на закупените стоки 
 
**Daikin Europe N. V.’s Environmental Report 2020 
*** United Nations (https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/) 
**** Доклад за устойчивост на Daikin Industries Ltd за 2021 г. 
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Нашият принос към Целите за устойчиво развитие на Обединените 
нации***  

В Daikin Central Europe всички дейности с цел връщане на нещо обратно на 
природата и обществото попадат в инициативата Daikin for life. Много действия бяха 
предприети от местните екипи през 2021 г. и малки инициативи могат да получат 
финансиране от Daikin, за да направят разлика в местните общности.  

Daikin Унгария подкрепи инициатива за повишаване на осведомеността за това как 
домакинствата могат да намалят своите въглеродни отпечатъци, Daikin Хърватия и 
Daikin Румъния се ангажираха с проекти за залесяване, Daikin България дари 
въздухопречистватели на благотворителни организации и списъкът продължава.  

Вижте нашите инициативи Daikin for life на нашия уебсайт 
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