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wentylacja, klimatyzacja

Firma Daikin jest obecna w Polsce 
od ponad 15 lat. Spółka DAIKIN 
AIRCONDITIONING POLAND Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie powstała w 
kwietniu 2001r. Centrum szkoleniowe 
i  logistyczne mieści się w Poznaniu.
Handlowe biura regionalne 
rozmieszczone są w następujących 
miastach: Warszawa, Poznań, Gdańsk, 
Szczecin, Katowice, Wrocław, Łódź, 
Lublin. Produkty marki Daikin 
dystrybuowane i montowane są 
poprzez sieć autoryzowanych 
dealerów zlokalizowanych na 
terenie całej Polski.
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W ofercie firmy Daikin znajdują się wszelkie urządzenia niezbędne do stworzenia 
dobrej atmosfery w pomieszczeniach, począwszy od systemów wentylacji, poprzez 
klimatyzatory, a kończąc na zintegrowanych systemach zapewniających sprawny 
obieg powietrza w całych budynkach.

Urządzenia Daikin dzięki swej najwyższej jakości zostały zamontowane w  wielu 
najbardziej prestiżowych budynkach w Polsce – w obiektach biurowych, 
handlowych, hotelowych i wystawienniczych, a także w wielu budynkach 
przemysłowych oraz w obiektach użyteczności publicznej.

Nowa defiNicja klimatyzacji
Klimatyzacja spełnia znacznie więcej zadań niż 
tylko chłodzenie powietrza – zapewnia perfekcyjną 
równowagę pomiędzy temperaturą, świeżym 
powietrzem i wilgotnością, a nawet oczyszczanie 
powietrza, tak więc przez cały rok możemy 
doświadczać najwyższych poziomów komfortu.  
Jednakże wzrastające ceny energii i stale rosnąca 
troska o środowisko naturalne oznaczają, że 
klimatyzacja musi być również energooszczędna. 
System klimatyzacji typu pompa ciepła firmy Daikin 
oferuje kompletne rozwiązanie typu „wszystko 
w  jednym”, zapewniając najwyższą sprawność 
działania i energooszczędność w celu ochrony 
środowiska, w którym żyjemy.

iNteligeNtNe 
eNergooszczędNe 
rozwiązaNia
Możliwie najwyższa efektywność klimatyzacji jest 
ważniejsza niż kiedykolwiek ze względu na wzrastające 
ceny energii. Nasze klimatyzatory z pompą ciepła 
są nie tylko stylowe, ale również energooszczędne. 
Zastosowanie indywidualnego sterowania dla 
poszczególnych pomieszczeń umożliwia tworzenie 
tygodniowych harmonogramów, a czujniki obec-
ności zapewniają redukcję zużycia energii w czasie, 
gdy nikogo nie ma w domu.

stylowe Niezwykle 
ciche jedNostki
Firma Daikin zdobyła kilka nagród za projekty 
swych stylowych jednostek wewnętrznych. 
Oferujemy bogaty wybór naściennych, stojących 
na podłodze lub kanałowych jednostek pasujących 
do każdego wnętrza. Praca tych jednostek jest 
prawie niezauważalna – utrzymują one idealne 
warunki klimatu.
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