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Odkaz od  
vedenia
Usilujeme sa o udržateľný 

rast a udržateľnú spoločnosť 

pomocou špičkových technológií 

a vynikajúcich ľudských zdrojov

Slovo na úvod
Vzduch je niečo, čo nás obklopuje 24 hodín denne.

Pre spoločnosť Daikin je najväčším záujmom budúcnosť 

ovzdušia po celom svete.

Na zlepšenie vzduchu, ktorý dýchame, používame našu 

expertízu o ňom, naše cítenie pre inováciu a našu znalosť 

technológií. To je naše poslanie.

Viac informácii nájdete na webovej stránke daikin.eu
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Náš prísľub
Našim cieľom je zaistiť, aby sa naši zákazníci spoľahli na dokonalý komfort Daikin a mohli sa tak sústrediť na 
svoje vlastné pracovné a súkromné životy. Sľubujeme, že sa budeme venovať technologickej výnimočnosti so 
zameraním na dizajn a najvyššiu kvalitu, aby nám mohli naši zákazníci dôverovať a spoľahli sa na komfort, ktorý im 
poskytneme. Náš prísľub planéte je absolútny.

Naše produkty sú v čele nízkej spotreby energie a budeme pokračovať v inovácii, aby sme ešte viac znížili dopad 
na životné prostredie prostredníctvom zariadení HVAC-R (vykurovanie, vetranie, klimatizácia, chladenie).  
Vedieme tam, kde iní nasledujú. Budeme aj naďalej celosvetovým lídrom v riešeniach HVAC-R, keďže nám naše 
odborné znalosti vo všetkých sektoroch trhu spolu s 90-ročnými skúsenosťami, umožňujú ponúknuť aj dlhodobý 
vzťah založený na dôvere, rešpekte a kredibilite.

Pokrokové myslenie
Sľubujeme, že budeme pokračovať v duchu nášho pokrokového myslenia a budeme brať výzvy ako príležitosti 
pre ešte lepšie riešenia. Budeme inovatívni a a urobíme aj niečo navyše pre našich zákazníkov a našu spoločnosť. 
Budeme inteligentní a pripravení robiť veci inak. Budeme verní hodnotám našej značky a budeme sa tešiť z 
úspechu, ktorý trvá a zo stabilného rastu.

Zodpovednosť
Pristupujeme zodpovedne k ochrane životného prostredia vo všetkom, čo robíme. Všetky naše predpisy, postupy 
a procesy sú vyvinuté a implementované tak, aby boli environmentálne udržateľné.
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1924

Akira Yamada zakladá 
spoločnosť Osaka 

Kinzoku Kogyosho Ltd. 
a rodí sa spoločnosť 

Daikin

1973

Daikin Europe N.V. 
v belgickom Ostende 
je založený výrobný, 

administratívny 
a skladový komplex

2010

Uvedenie na trh Nexury – 
 vnútorná jednotka so 

sálavým tepelným panelom

Certifikát systémov 
manažérstva bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci 

(OHSAS) 18001

1933

Výskum fluórových 
chladív

1978

Uvedenie na trh 
klimatizačnej jednotky 
Sky Air pre komerčné 

aplikácie

2012

Uvedenie na trh 
klimatizačnej jednotky 
Sky Air pre komerčné 

aplikácie

1935

Úspešná výroba 
plynu s fluorovaným 

uhľovodíkom

1982

Na japonský trh je 
uvedený systém VRV 

(premenlivé množstvo 
chladiva)

2013

Na japonský trh je 
uvedený systém VRV 

(premenlivé množstvo 
chladiva)

1936

Mifujirator je použitý 
ako prvé klimatizačné 
zariadenie pre vlaky 

v Japonsku

1984

Daikin uvádza na 
trh prvú invertorovú 

klimatizačnú jednotku

2015

So systémom VRV série i sa na 
trh uviedol prvý systém VRV 

rozdelený na 2 časti: výmenník 
tepla a kompresor

Celosvetový voľný prístup 
k patentom pre zariadenia 

využívajúce chladivo budúcej 
generácie R-32

1938

Prvé chladiace 
zariadenie Daikin

1994

Spoločnosť Daikin 
Europe získala certifikát 

kvality ISO 9001

História spoločnosti 
Daikin
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1951

Spoločnosť Daikin sa 
stáva prvým japonským 

výrobcom masovo 
vyrábajúcim samostatné 

a kompaktné 
klimatizačné zariadenia

1995

Výroba systémov VRV, 
Sky Air a Multi-Split sa 

preniesla z Japonska do 
Európy

2016

Spoločnosť Daikin 
Europe získala 

talianskeho výrobcu 
komerčných chladiacich 

zariadení Zanotti 
a rozšírila tak aktuálny 
sortiment chladenia.

Bola založená 
spoločnosť Daikin Air 
Conditioning Egypt 

(SAE).

1957

Vývoj prvého 
japonského rotačného 

kompresora

1997

Spoločnosť Daikin 
Europe N.V. uviedla na 
trh swing kompresor

2017

Na posilnenie svojej 
pozície na trhu odkúpila 

spoločnosť Daikin 
v období od roku 2006 
do roku 2017 niekoľko 

výrobcov klimatizačných 
a vykurovacích 

zariadení.
OYL Industries, materská 

spoločnosť McQuay 
International, AAF 

International a J&E Hall, 
ROTEX GmBA, Airfel, 

TEWIS

1958

Na trh je uvedená prvá 
kompaktná klimatizačná 

jednotka s tepelným 
čerpadlom

2006

Na trh je uvedená 
jednotka Daikin 

Altherma

Na trh je uvedená 
jednotka Ururu Sarara

2018

V októbri kúpila Daikin dve spoločnosti: Recair, ktorá 
sa stala fínskym predajným zastúpením (DEFO) 

a nórsku spoločnosť Friganor, ktorá sa pridružila k 
spoločnosti DAIKIN (DANO).

V novembri došlo k získaniu rakúskej spoločnosti 
AHT Group, ktorá sa špecializuje na komerčné 

chladenie.

1966

Spustila sa 
výroba chladičov 

s turbokompresorom

2007

Na trh sa uviedla nová 
kazetová jednotka 

s kruhovým výfukom

1969

Vyvinutý prvý systém 
Multi-Split

2009

Na trh je uvedená jednotka 
Daikin Emura

Na trh je uvedená jednotka 
Daikin Altherma HT

Spoločnosť Daikin je prvým 
výrobcom, ktorý s jednotkou 

Daikin Altherma LT získal 
označenie „eko“ za tepelné 

čerpadlá

Vzduch, ktorý dýchate
Vzduch je dôležitý pre našu existenciu a naša úloha pri 
jeho ochrane naberá na dôležitosti.
Od nášho založenia v roku 1924 máme neutíchajúcu 
túžbu prekonávať stále komplexnejšie výzvy týkajúce 
sa ovzdušia, aby sme sa stali lídrom vo výrobe 
klimatizačných zariadení.  
Využívaním jedinečnej priekopníckej technológie 
ponúkame špičkové produkty a systémové riešenia, 
aby sme ľuďom vo všetkých kútoch sveta dodali 
komfortné a udržateľné prostredie pre život. 

To bolo a vždy bude poslaním spoločnosti Daikin. 

Naša vášeň pre inováciu začala v roku 1924. Sme 
presvedčení, že inovácia je súčasťou našej DNA a to je 
faktor, ktorý nám pomáha nielen vytvárať a vyvíjať tie 
najlepšie produkty HVACR, ale náš tiež pomáha byť 
lídrom v dodávaní budúcich klimatizačných riešení.

Budúcnosť 
spoločnosti  
Daikin
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Daikin vo svete
Daikin, skutočný líder 
klimatizačných riešení  
po celom svete

Byť unikátnym

Daikin je jediným výrobcom, ktorý sa venuje 
všetkým aspektom výroby, predaja a servisu širokého 
sortimentu klimatizačných produktov. Vyrába svoje 
vlastné kompresory a robí vlastný výskum chemickým 
látok a chladív. 

Naše tímy odborníkov spĺňajú požiadavky každého 
regiónu, klimatických podmienok a kultúry tým, že 
umožňuje kontrolu nad štyrmi prvkami vzduchu - 
teplotou, vlhkosťou, prúdením a čistotou. 

Máme celosvetové zastúpenie' v 145 krajinách.  
To nám dáva mnoho výhod nielen  predaji a výrobe, 
ale aj v súlade s lokálnymi požiadavkami a potrebami 
riešení, ktoré poskytujeme. Sme aktívni vo všetkých 
týchto regiónoch a krajinách, preto vieme, čo naši 
zákazníci chcú a potrebujú.  
A to je aj dôvod, prečo tiež vyrábame v rôznych 
oblastiach po celom svete.

Výrobné závody v číslach

Klimatizácia: silnejšia koncentrácia v Ázii
Kompresory: podobná situácia
Chemické látky: európske sídlo je v Dusseldorfe, s 
dvoma výrobnými závodmi v meste Oss (NL) a Lyon (FR)
Výsledkom nedávnych akvizícii sú nové závody: 
McQuay Cramlington, Cecchina a Miláno, ROTEX 
(Güglingen GER), na chladenie: Zanotti, Hubbard, 
Tewis a AHT.

17,7%  
Európa, Stredný východ, 
Afrika a Rusko

21,7%  
Japonsko

15,4%  
Čína

29,1%  
Amerika

16,1%  
Iné

VÝSLEDKY PREDAJA 

KLIMATIZAČNÝCH 

JEDNOTIEK PODĽA 

REGIÓNOV

15

1
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Klimatizačné výrobné závody

Chemické výrobné závody

14

4

18

4

7

1
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Okrem toho, že spoločnosť Daikin Europe N.V. je hlavným 
európskym výrobným a administratívnym sídlom, je tiež 
predajným a marketingovým sídlom EMEA. 

Európske výrobné závody v Plzni a Brne (Česká 
Republika), ako aj mestá Cecchina, Miláno (Taliansko), 
Cramlington (VB) a Hendek (Turecko) rozšírili kapacitu 
a optimalizujú časy dodania na všetky trhy.
Kúpou nemeckého výrobcu vykurovacích zariadení 
ROTEX GmbH spoločnosť Daikin Europe N.V. posilnila 
svoju ponuku a rozšírila svoju prítomnosť na trhu 
vykurovacích zariadení. A akvizíciami talianskeho 
výrobcu Zanotti, španielskeho Tewis, rakúskeho AHT 
a britského Hubbard sa rozšírilo produktové portfólio na 
trhu s chladením.

Výroba spoločnosti 
Daikin v Európe

Daikin Europe N.V.
Plocha závodu 26 000 m²

Začiatok výroby 1973

Ponuka produktov Daikin Altherma, Sky Air, VRV,  

mini chladič, chladenie 

ROTEX heating systems GmbH
Plocha závodu 14 970 m²

Začiatok výroby 1973

Ponuka produktov vykurovanie, solárne panely,  

  zásobníky

AHT Group – Rottenmann (AT)
Začiatok výroby 1983

Ponuka produktov komerčné chladiace  

a mraziace boxy

Daikin Applied Europe – Miláno
Plocha závodu 6 450 m²

Začiatok výroby 2008

Ponuka produktov Vzduchotechnické jednotky

Daikin Device Czech Republic s.r.o. 
Brno
Plocha závodu 24 361 m²

Začiatok výroby 2006

Ponuka produktov kompresory,  

akumulátory, tlakové nádoby

Daikin Applied UK – Cramlington
Plocha závodu 14 214 m²

Začiatok výroby 1966

Ponuka produktov Vzduchotechnické jednotky

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. 
Plzeň
Plocha závodu 43 319 m²

Začiatok výroby 2004

Ponuka produktov Split, Sky Air a VRV, vykurovanie

Daikin Applied Europe – Cecchina
Plocha závodu 21 000 m²

Začiatok výroby 1969

Ponuka produktov chladiče + kompresory

Daikin TURKEY AS
Plocha závodu 55 000 m²

Začiatok výroby 1999

Ponuka produktov rezidenčné klimatizácie,  

VZT jednotky, kotle, Fan-coil jednotky,  

panelové radiátory

Zanotti – Pegognana (IT)
Plocha závodu 38 000 m²

Začiatok výroby 2016

Ponuka produktov chladenie

Zanotti + Tewis – Valencia (ES)
Plocha závodu 6 500 m²

Začiatok výroby 2016

Ponuka produktov chladenie

Zanotti – Ipswich (UK)
Plocha závodu 4 750 m²

Začiatok výroby 2016

Ponuka produktov chladenie

Hubbard – Ipswich (UK)
Začiatok výroby 1968

Ponuka produktov od dopravy po  

komerčné chladenie

Výrobné 
závody
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Ďalšie európske výrobné zariadenia zahŕňajú 

J&E Hall, AAF, výrobu chladiva
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Spoločnosť Daikin získala cenu 
Závod budúcnosti

WINNER OF THE 2017 AWARD 

S hrdosťou oznamujeme, že spoločnosť Daikin Europe N.V. (DENV)  
získala v roku 2017 ocenenie Závod budúcnosti. 

Spomedzi 265 zúčastnených spoločností, (z ktorých 65% sú malé a stredne veľké firmy), bola DENV ocenená ako 
jedna z piatich spoločností za výrazný rast a záväzok ponúkať špičkovú výrobu.  
Ocenenie Závod budúcnosti udeľuje spoločnosť Made Different, ktorá propaguje budúcnosť výroby v Belgicku.

Závody budúcnosti
Čo presne definuje závod budúcnosti? Podľa 
spoločnosti Made Different, vyjadruje závod 
budúcnosti Priemysel 4.0 (4. priemyselná revolúcia), 
víziu podľa siedmych kritérií na meranie úspechu 
výrobnej spoločnosti v 21. storočí. Rozsah týchto 
siedmych kritérií je od schopnosti závodu využívať 
špičkové technológie až po vývoj inteligentnej 
a udržateľnej výroby so zameraním na technológiu. 
Táto vízia naviac presadzuje prístup zameraný na 
človeka, ktorý vidí zamestnancov ako dôležité aktívum 
pre budúci vývoj spoločnosti.

Prijatie zmeny
Ako regionálne sídlo nadnárodnej spoločnosti Daikin 
Industries, Ltd. je výrobný závod DENV v belgickom 
Ostende zodpovedný za vývoj, digitálne pripojenie, 
testovanie, výrobu a komercializáciu klimatických 
riešení pre Európu, Stredný východ a Afriku.
S nedávnym rozšírením výskumného a vývojového 
centra Daikin začala spoločnosť DENV implementovať 
„závodný reformný plán“ na základe japonskej filozofie 
pre neustále zlepšovanie Kaizen. Od spustenia 
„závodného reformného plánu“ dosiahla spoločnosť 
DENV o 30% vyššiu produktivitu výrobnej linky a v 
tlačovom oddelení sa podarilo znížiť zásoby o 30% 
a zrýchliť výrobný plán. Zameraním sa na zmenu ako 
hlavného faktoru úspechu si spoločnosť DENV posilnila 
svoju pozíciu inovačného a vývojového centra Daikin 
Global.
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Pripravení na budúcnosť
HRDOSŤ a nadšenie všetkých zamestnancov sú hnacími silami našej skupinovej stratégie

Výroba
 › Blízko k trhu ako závod „3S“,  
odolný proti zmenám na trhu

 › Inteligentná, jednoduchá, štíhla

Znižovanie
 › Dopad našich výrobkoch na životné  
prostredie počas celej životnosti

Inovácia
 › Vývoj nových inteligentných produktov a  
riešení so zameraním na potreby zákazníka

Diverzifikácia
 › Rozšírenie klimatizačného biznisu a investovanie do 
rastu tepelných čerpadiel, chladenia a aplikovaných 
produktov

Posilnenie
 › Vytvorenie pracovného prostredia, kde ľudia pracujú 
s nadšením a pociťujú rast
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76 484 zamestnancov 
podporujúcich našu 
spoločnosť
Spoločnosť je len tak dobrá, ako sú dobrí ľudia, ktorí 
v nej pracujú. Ako spoločnosť pôsobiaca po celom 
svete zamestnávame 76 484 nadšených zamestnancov, 
ktorí každodenne tvrdo pracujú. Každý z týchto 
zamestnancov je pripravený poskytovať najlepšie 
riešenia na vytvorenie dokonalej klímy pre vás, bez 
ohľadu na to, kde vo svete žijete.

Spoločnosť Daikin Europe N.V. je súčasťou spoločnosti 
Daikin Industries Ltd. Obrat a počet zamestnancov 
sa v priebehu rokov neprestajne zvyšoval, aby sa 
uspokojil rastúci celosvetový dopyt po výrobkoch 
Daikin, ako vidno aj v aktuálnych číslach spoločností 
Daikin Industries Ltd. a Daikin Europe N.V.:

Fakty a čísla
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2,3%  
Iné

8,1% 
Chemické látky

89,6%  
(Ne)priama expanzia

PREDAJ NA 
OBCHODNÚ 
JEDNOTKU

DAIKIN INDUSTRIES LTD.  
(Fiš. rok 2016)

16,1% 
Iné

21,7% 
Japonsko

29,1% 
Amerika

15,4% 
Čína

17,7% 
EMEA

VÝSLEDKY  
PREDAJA 

KLIMATIZAČNÝCH 
JEDNOTIEK PODĽA 

REGIÓNOV

Daikin Europe N.V. (fiš.rok 2018)
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   Obrat   Prevádzkový zisk  Počet zamestnancov 

Zamestnanci:  7 605
Kons. obrat:  2 823,70 milióna €
Kons. prevádzkový zisk:  204,7 milióna €

Daikin Europe N.V.
Od roku 1973 – Ostend (Belgicko)
Prezident: Pán Minaka
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Daikin Industries Ltd. (fiš.rok 2018)
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Daikin Industries Ltd.
Od roku 1924 – Osaka (Japonsko)
Prezident a CEO: Pán Togawa
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Ciele udržateľného rozvoja  
ako zásada na vytvorenie hodnoty

Vytvorenie 
hodnoty pre ľudí
Daikin sa usiluje prispievať k zdraviu 
a komfortu ľudí využívaním inovatívnych 
technológií a dodávaním chladenia, 
vykurovania, vlhkosti a celkovej lepšej 
kvality vzduchu.

Dodávaním chladiacich riešení sa Daikin 
navyše snaží prispievať k znižovaniu straty 
potravín poskytovaním riešení na optimálny 
potravinársky dodávateľský reťazec „cold 
chain“.

Spoločnosť Daikin prispieva k cieľom udržateľného 
rozvoja vytvorením hodnoty pre komfort a zdravie ľudí, 
miest, v ktorých žijú a životného prostredia, od ktorého 
závisia.

Medzi ciele udržateľného rozvoja, definované OSN v roku 
2015, patrí 17 cieľov globálneho rozvoja, ktoré majú 
prispievať k celosvetovému udržateľnému rozvoju a riešiť 
také problémy ako sú chudoba, zdravie, vzdelávanie, 
energia, globálne otepľovanie a rovnosť medzi mužmi 
a ženami. 
Dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja bolo stanovené 
na rok 2030. Viac informácií o cieľoch udržateľného 
rozvoja nájdete na stránke: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/
sustainable-development-goals/

Odkazy na ciele udržateľného rozvoja nájdete v tejto 
environmentálnej správe. 

Dosiahnutie čistých nulových emisií CO2 
Vytvorenie hodnoty pre Zem
Spoločnosť Daikin sa usiluje dosiahnuť čisté nulové emisie CO2 recykláciou  
chladív a zároveň vytváraním produktov a riešení, ktoré minimalizujú  
tvorenie emisií CO2.  
Daikin navyše investuje do ochrany lesov a prispieva k mnohým  
projektom znovuzalesnenia po celom svete.

Vytvorenie hodnoty 
pre mestá
Cieľom spoločnosti Daikin pri vytváraní hodnoty 
pre mestá je rozširovať naše firemné zameranie zo 
životného cyklu zariadení na životné cykly budov 
a miest a realizovať tak vyššiu energetickú účinnosť 
a udržateľnosť pre budovy a celé mestá.
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> Viac energeticky účinných produktov
> Vývoj a zavádzanie chladív s nízkym potenciálom spôsobovať globálne otepľovanie (GWP)
> Zníženie dopadu na životné prostredie materiálov počas ich celého životného cyklu

Kompenzácia zostávajúcej časti: 
> Podporu iných, napr. k chladivám s nižšou hodnotou GWP
> Recyklácia chladív
> Propagácia technológie tepelných čerpadiel
> Podpora iniciatív na znovuzalesnenie a ochranu lesov
> Iné

> Využívanie riadenia energie na vykonávanie účinnej prevádzky budov s  
   centrálnymi systémami pre energetickú účinnosť a obnoviteľnú energiu
> Poskytovanie služieb s energiami cez hodnotový reťazec

Produkty Riešenia

Filozofia smerom k čistým nulovým emisiám skleníkových plynov

Produkty

Riešenia

V súčasnosti

Em
is

ie
 s

kl
en

ík
ov

ýc
h 

pl
yn

ov

Zníženia energeticky 
účinnou výstavbou 
a šírením využívania 
obnoviteľnej energie

Kompenzácia2050

Produkty

Sila vzduchu

Daikin 
Environmentálna 

vízia 2050 Riešenia
Poskytneme bezpečné a zdravé 

klimatizované prostredia a zároveň sa 
budeme usilovať o dosiahnutie čistých 

nulových emisií CO2.

Environmentálna vízia 2050
Spoločnosť Daikin sformulovala 
Environmentálnu víziu 2050, 
ktorej cieľom je v dlhodobom 
horizonte prispievať k riešeniu 
stále závažnejším celosvetovým 
environmentálnym problémom.

Na základe našich spoločných 
strategických plánov riadenia 
každých päť rokov stanovujeme 
ciele a implementujeme 
opatrenia s cieľom znížiť emisie 
CO

2
, vytvorené našimi firemnými 

aktivitami, produktami a službami, 
na čistú nulu.

Pomocou Internetu vecí (IoT), 
umelej inteligencie a otvorených 
riešení splníme celosvetové 
potreby klimatizačných riešení, 
ktoré poskytujú bezpečné 
a zdravé prostredia a zároveň 
prispievajú k riešeniu globálnych 
environmentálnych problémov.

Vytvorenie produktov a služieb s vysokým environmentálnym 
výkonom
 › Propagácia energetickej účinnosti pomocou invertorovej a iných 

technológií
 › Zavedenie HFC-32 a iných chladív s nízkou hodnotou GWP, vývoj chladív 

ďalšej generácie, propagácia technológie tepelných čerpadiel
 › Zníženie dopadu na životné prostredie materiálov počas ich celého 

životného cyklu – od zaobstarania po likvidáciu a recykláciu

Vytvorenie environmentálnych riešení
 › Využívanie riadenia energie na dosiahnutie optimálnej 

prevádzky systémom, ktorého súčasťou sú klimatizačné 
jednotky, tepelné čerpadlá, chladiace zariadenia a ich 
periférne vybavenie, budovy a obnoviteľná energia

 › Recyklácia chladív

Vytvorenie hodnoty vzduchu
 › Vývoj prostredí, ktoré chránia zdravie ľudí pred 

znečistením z ovzdušia
 › Vytvorenie pridanej hodnoty zlepšením kvality vzduchu, 

napríklad v kanceláriách alebo doma
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Životné prostredie

1. Zvážením celkového životného cyklu produktov 
navrhneme naše produkty a procesy tak, aby sme 
minimalizovali spotrebu energie a zdrojov.  
Medzi to patrí maximálna možná recyklácia 
a zníženie obalového odpadu.

2. Príjmu sa opatrenia na účinné riadenie chladiva 
a podnietenie dizajnu a výroby chladivových 
produktov so zníženým dopadom na životné 
prostredie.

3. Zamestnancom sa poskytnú potrebné informácie 
a školenia, aby sa ciele tejto politiky nepretržite 
realizovali.

4. Naše iniciatívy environmentálneho riadenia budú 
odovzdávané takým spôsobom, aby všetky úrovne 
organizácie boli dobre informované o ich cieľoch 
a aplikovaní.

5. Tieto iniciatívy budú pravidelne vyhodnocované 
cez kontroly a audity, aby sme mohli neustále 
zlepšovať náš environmentálny výkon.

6. Všetky produkty, procesy a služby Daikin budú 
plniť minimálne príslušnú legislatívu.

Naša environmentálna politika je založená na 
nasledujúcich základných princípoch
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Environmentálne ciele spoločnosti Daikin Europe N.V.

Využívanie energie udržateľným spôsobom

Spoločnosť Daikin Europe N.V. neustále hľadá cesty na 
zníženie spotreby energie svojich výrobných závodov 
a využívanie zdrojov obnoviteľnej energie.

Znižovanie dopadu chladív na životné 
prostredie a zlepšovanie energetickej 
účinnosti našich produktov

Daikin Europe N.V. je zaviazaná znižovať emisie 
skleníkových plynov svojich produktov znižovaním 
dopadu chladív a zlepšovaním energetickej účinnosti.

Zvýšenie recyklácie produktov a zníženie 
odpadu

Daikin Europe N.V. sa zaoberá fázou recyklácie už 
na úrovni vývoja produktu využívaním princípov 
Lansinkovho rebríka*. Táto starostlivosť o recykláciu 
a znižovanie odpadu pokračuje vo všetkých fázach 
produktu (výrobe, preprave a logistike, inštalácii, 
údržbe atď.), až do a vrátane zodpovednej likvidácie 
produktu na konci jeho životnosti.

Správa chemickým látok a prípravkov

Daikin Europe N.V. sa usiluje o optimálnu bezpečnosť 
pri manipulácii a skladovaní chemických látok.  
Patrí medzi to aj vyhľadávanie novších a bezpečnejších 
produktov, ktoré nahradia existujúce technológie.

Vývoj produktov so zníženým dopadom na 
životné prostredie

Spoločnosť Daikin Europe N.V. je zaviazaná dodržiavať 
celú environmentálnu legislatívu. Naša stratégia 
ekologických dodávok ešte ďalej uisťuje o tom, že naše 
produkty sú najmodernejšie s ohľadom na znížený 
dopad na životné prostredie.

Neustále snahy na európskej úrovni

Daikin Europe N.V. nepretržite prispôsobuje svoju 
environmentálnu politiku meniacim sa celosvetovým, 
európskym a miestnym legislatívnym rámcom. 
Podporuje a propaguje dodržiavanie celej príslušnej 
legislatívy a ponúka odporúčania na uľahčenie 
implementácie.

Byť vzorom environmentálnej zodpovednosti

Daikin Europe N.V. má v úmysle byť vzorovou 
spoločnosťou, ktorá poskytuje školenie a informácie 
o environmentálnom dopade jej aktivít.  
Podporujeme a komunikujeme s externými 
organizáciami, susedmi a komunitou vo veľkom 
a máme zastúpenie v pracovných skupinách 
v príslušných odvetviach.

*  Lansinkov rebrík: princípy alebo metódy odpadového manažmentu stanovené holandským členom Parlamentu, Adom Lansinkom, ktoré symbolizuje rebrík s množstvom priečok.
    Priečky predstavujú hierarchiu s oveľa lepšími spôsobmi manipulácie s odpadom environmentálne zodpovedným spôsobom.
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Podniková sociálna 
zodpovednosť
Spoločnosť Daikin rýchlo vyrástla ako celosvetová 
podniková skupina. Tento rozmach so sebou priniesol 
aj vyššie požiadavky od spoločnosti a potrebu väčšej 
podnikovej sociálnej zodpovednosti.
 
Náš pohľad na podnikovú sociálnu 
zodpovednosť

Podniková sociálna zodpovednosť nám pomáha 
napĺňať naše spoločenské zodpovednosti vo všetkých 
našich vzťahoch s našimi zainteresovanými stranami 
po celom svete. Vyzdvihuje našu firemnú hodnotu 
a prispieva k udržateľnému rozvoju spoločnosti. 
Spoločnosti prispievame cez naše obchodné aktivity 
na základe súladu s legislatívou a etikou. Pri prispievaní 
spoločnosti sme veľmi citliví k potrebám jednotlivých 
regiónov. Z podnikovej sociálnej zodpovednosti 
robíme trvalú a neoddeliteľnú súčasť našich 
obchodných aktivít tak, aby prispievali k lepšiemu 
obchodnému výkonu. Aktivity našej podnikovej 
sociálnej zodpovednosti sa vždy vykonávajú pri 
otvorenej obojstrannej komunikácii so spoločnosťou 
s istotou toho, že sme zodpovední a transparentní vo 
všetkých našich aktivitách.

Kľúčové témy podnikovej sociálnej 
zodpovednosti

Pre hodnotu, ktorú poskytujeme, sme definovali štyri 
kľúčové témy:
 › Životné prostredie
 › Vytvorenie novej hodnoty
 › Spokojnosť zákazníka
 › Ľudské zdroje

Ako základ našich obchodných aktivít sme stanovili päť 
tém podnikovej sociálnej zodpovednosti:
 › Podnikové vedenie
 › Dodržiavanie ľudských práv
 › Riadenie dodávateľského reťazca
 › Angažovanie zainteresovanej strany
 › Komunity

Naše základné hodnoty
Základom spoločnosti Daikin sú tri hlavné podnikové 
princípy, ktoré sa silne presadzujú medzi našimi 
zamestnancami:

 › Absolútna dôveryhodnosť
 › Manažment podniku
 › Harmonické osobné vzťahy

Chceme sa vyvinúť individuálne plnením náročných 
ambicióznych cieľov a vierou  v náš ohromný 
potenciál. A spoločne sa usilujeme sa stať maximálne 
špičkovou celosvetovou podnikovou skupinou. 
Skupinou, v ktorej sú zamestnanci hrdí, nadšení 
a podporení hlbokými vzťahmi vzájomnej dôvery 
medzi vedením a zamestnancami.

Podniková sociálna 
zodpovednosť
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Skúsení odborníci
Môžeme s istotou povedať, že tam, kde sme teraz, 
sme sa dostali po rokoch skúseností. Tento koncept 
nepretržitého zlepšovania nám umožňuje prispôsobiť 
a vyvinúť sa ako spoločnosť.
 
Dokážeme to urobiť, pretože:

 › sme jediný výrobca (ne)priamej expanzie, 
kompresorov a chladív,

 › našim cieľom je vždy vyrábať špičkové produkty, čo 
je možné len vtedy, keď sme podporení stratégiou 
špičkovej kvality, napr. okamžité testovanie počas 
výrobného procesu,

 › máme plne rozvinutú sieť distribútorov, pobočiek, 
predajcov a montážnych firiem, ktorá je podporená 
predajnými konzultantmi,

 › máme plne rozvinutú predajnú sieť podporenú 
servisným oddelením.

Vďaka všetkým týmto prvkom máme silnú 
a sofistikovanú sieť na trhu HVACR.

Technologické a inovačné 
centrum (TIC) v Japonsku
Technologické a inovačné centrum (TIC) sa sústreďuje 
na vytvorenie novej hodnoty na základe celosvetovo 
najlepších technológií a vysoko špecializovaných 
produktov.  
Z tohto dôvodu sa ľudia z odlišných prostredí 
spájajú po celom svete, vnútri aj mimo spoločnosti, 
a upevňujú svoje silné stránky a nadšenie, aby z TIC 
urobili miesto, ktoré dokáže realizovať spoločnú 
inováciu.

Produkty z Európy  
pre Európu
Daikin Europe N.V. spustila rozsiahle Európske vývojové 
centrum (EDC). V budúcnosti sa EDC vyvinie do 
dôležitého Európskeho centra výskumu a vývoja so 
sídlom v Ostende a s pobočkami v Českej republike 
a Nemecku.

Technologické a inovačné centrum (TIC) v Japonsku
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Poznámky
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Poznámky
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Aktuálna publikácia slúži iba na informatívne účely a nepredstavuje záväznú 
ponuku spoločnosti Daikin Europe N.V. Spoločnosť Daikin Europe N.V. zostavila 
obsah tejto publikácie podľa svojich najlepších vedomostí. Nedáva ani výslovnú, 
ani implicitnú záruku za úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť na určitý 
účel jeho obsahu a tu prezentovaných produktov a služieb. Technické údaje sa 
môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Daikin Europe 
N.V. výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za priame alebo nepriame 
škody v najširšom zmysle slova vyplývajúce alebo týkajúce sa používania alebo 
interpretácie tejto publikácie. Celý obsah je chránený autorskými právami 
spoločnosti Daikin Europe N.V. 

Vytlačené na nechlórovanom papieri.
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