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Від  
керівництва
Наша мета — сталий економічний 

та соціальний розвиток через 

технічні досягнення та труд 

видатних людських колективів

Слово привітання
Повітря — це те, що оточує нас цілодобово.

Для Daikin майбутнє світового повітря має найбільше значення.

Ми використовуємо наші знання й досвід, відчуття інновацій та  

оволодіння технологіями для покращення повітря, яким ми дихаємо.  

Це наша головна мета.

Більш докладну інформацію див. на сайті daikin.eu
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Ми обіцяємо
Ми обіцяємо, що наші клієнти можуть покластися на Daikin і бути впевненими в отриманні максимального комфорту, що 
сприяє створенню гармонійного оточення як на роботі, так і вдома. Ми обіцяємо присвятити свою діяльність досягненню 
технічної досконалості, розробці систем із сучасним дизайном, що відповідає найвищим стандартам якості. Систем, яким 
довіряють наші клієнти. Ми обіцяємо, що здоров'я планети для нас на першому місці.

Наші продукти на самій передовій у боротьбі за енергозбереження; ми постійно впроваджуємо нові технології з метою 
зниження шкідливого впливу на навколишнє середовище через експлуатацію систем HVACR (опалення, вентиляція, 
кондиціонування, технологічне охолодження). Ми є лідером там, де інші слідують за нами. Ми будемо й далі залишатися 
глобальними лідерами в області систем HVACR, маючи великий багаж знань і багатий, понад 90-річний досвід, що дозволяє 
нам тривалий час утримувати міцні позиції, засновані на довірі, надійності та повазі.

Високі моральні принципи
Ми обіцяємо й надалі дотримуватися високих моральних принципів, розглядаючи проблеми як можливості для постійного 
пошуку кращих рішень. Ми будемо залишатися вірними своєму інноваційному підходу та прагнути вирішити завдання нашої 
компанії та наших клієнтів. Ми будемо намагатись творчо підходити до рішення проблем, що постають перед нами. Ми 
будемо й надалі підвищувати репутацію нашого бренду та робити все необхідне для сталого й успішного росту.

Відповідальність
Кожний крок Daikin несе в собі відповідальність за охорону навколишнього середовища. Всі наші політики, практики та 
процеси розробляються та впроваджуються з урахуванням екологічності.
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1924

Пан Акіра Ямада 
засновує компанію 

Osaka Kinzoku 
Kogyosho Ltd.,  
поява Daikin

1973

Daikin Europe N.V. 
(виробничий, 

адміністративний і 
складський комплекс) 
створений в Остенді, 

Бельгія

2010

Початок випуску 
Nexura — 

внутрішнього блоку з 
тепловипромінюючою 

панеллю

Отримання сертифіката 
Health and Safety 
Assesment Series 

(OHSAS) 18001

1933

Дослідження фторних 
холодоагентів

1978

Початок випуску 
кондиціонерів  

Sky Air для невеликих 
комерційних 
приміщень

2012

Початок випуску 
кондиціонерів Sky 
Air для невеликих 

комерційних 
приміщень

1935

Успішне виробництво 
фторвмісного 

вуглеводневого газу

1982

Початок продажів 
систем VRV (Variable 

Refrigerant Volume — 
Змінна температура 

холодоагенту) на 
японському ринку

2013

Початок продажів 
систем VRV (Variable 

Refrigerant Volume — 
Змінна температура 

холодоагенту) на 
японському ринку

1936

Холодильне 
обладнання 
«Mifujirator» 

використовується 
як перший в Японії 

кондиціонер для 
поїздів

1984

Daikin випускає на 
ринок свій перший 

інверторний 
кондиціонер

2015

Серія VRV-i стала першою на 
ринку спліт-системою VRV, що 
була розділена на 2 частини: 
теплообмінник і компресор

Надання по всьому світу 
вільного доступу до 

патентів на обладнання з 
використанням холодоагенту 

нового покоління — R-32

1938

Перший  
холодильник  

Daikin

1994

Daikin Europe отримує 
сертифікат гарантії 

якості ISO 9001

Історія Daikin
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1951

Daikin стає першим 
японським масовим 

виробником 
автономного та 
комплектного 

обладнання 
кондиціонування 

повітря

1995

Виробництво VRV, 
Sky Air і мульти-спліт-
систем перенесено з 

Японії до Європи

2016

Італійський виробник 
комерційного 
холодильного 

обладнання Zanotti був 
придбаний компанією 

Daikin Europe 
для розширення 

існуючого модельного 
ряду холодильних 

установок.

Заснована компанія 
Air Conditioning Egypt 

(SAE).

1957

Розроблено перший 
у Японії обертовий 

компресор

1997

Daikin Europe NV 
представляє роторний 

компресор

2017

З 2006 по 2017 рік 
Daikin придбала кілька 
компаній-виробників 

кондиціонерів та 
опалювальних систем 
для посилення своїх 

позицій на ринку.
Це OYL Industries, 

материнська компанія 
McQuay International, 

AAF International і 
J&E Hall, ROTEX GmBA, 

Airfel, TEWIS

1958

Представлено 
перший комплектний 

кондиціонер із 
тепловим насосом

2006

Початок випуску 
Daikin Altherma

Початок продажів 
Ururu Sarara

2018

У жовтні Daikin придбав 2 компанії: 
Recair — нині фінський офіс продажів 
(DEFO) і норвезьку компанію Friganor, 

що стала філіалом Daikin (DANO).

У листопаді було придбано AHT 
Group — австрійську компанію, що 
спеціалізується на комерційному 

холодильному обладнанні.

1966

Розпочато 
виробництво 
відцентрових 

холодильних машин

2007

Початок випуску нових 
круглопотокових 

блоків касетного типу

1969

Розроблено першу 
мульти-спліт систему

2009

Початок випуску  
Daikin Emura

Початок випуску 
Daikin Altherma HT

Завдяки Daikin Altherma LT 
компанія стала першим 

виробником, який отримав 
екологічний знак якості Eco-

label для теплових насосів

Повітря, яким ми дихаємо
Повітря має найважливіше значення для нашого 
існування, й наша роль у його захисті продовжує 
розширюватися.
З моменту заснування в 1924 році ми присвятили себе 
справі подолання проблем, пов'язаних з постійними 
змінами у стані атмосфери, щоб стати провідним 
виробником обладнання для кондиціонування повітря.  
Використовуючи наші унікальні інноваційні технології, 
ми поставляємо відмінні продукти й системні рішення 
для забезпечення комфортних та екологічних умов 
проживання для всіх людей і регіонів світу. 

Це завжди було і буде головною метою компанії 
Daikin. 

У 1924 році почалася наша інноваційна діяльність. 
Ми вважаємо, що інновації є глибинною суттю нашої 
діяльності; це фактор, який допомагає нам не тільки 
створювати і розвивати найкращі продукти на ринку 
HVACR та технологічного охолодження, але й бути 
лідером у запровадженні майбутніх рішень клімат-
контролю.

Майбутнє Daikin
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Daikin по всьому світу
Daikin — справжній лідер 
кліматичних рішень у 
світовому масштабі

Унікальність

Daikin — єдиний виробник, який бере участь 
у всіх аспектах виробництва, продажу та 
обслуговування широкого спектру обладнання для 
кондиціонування повітря. Ми виготовляємо власні 
компресори та досліджуємо хімічні речовини та 
холодоагенти. 

Наші команди фахівців задовольняють потреби 
кожного регіону, з його кліматичними умовами 
та культурними особливостями, забезпечуючи 
контроль над чотирма характеристиками повітря, 
включаючи температуру, вологість, повітряний 
потік та чистоту.

Ми працюємо в 145 країнах. Це надає нам багато 
переваг не тільки в продажах і виробництві, але 
й в дотриманні місцевих вимог і побажань щодо 
пропонованих нами рішень. Враховуючи нашу 
активну присутність в усіх цих регіонах і країнах, 
ми знаємо, чого хочуть наші клієнти та можемо 
передбачити їхні потреби.  
Саме тому наші виробництва розташовані в  
різних регіонах по всьому світу.

Детальніше про виробничі потужності

Системи кондиціонування: більша  
концентрація в Азії
Компресори: аналогічна ситуація
Хімічні речовини: штаб-квартира для Європи 
знаходиться в Дюссельдорфі, з 2 заводами в Оссі 
(Нідерланди) і Ліоні (Франція)
Недавні придбання привели до появи нових 
заводів, у тому числі: McQuay у Крамлінгтоні, 
Чеккіні та Мілані, ROTEX у Гюглінгені (Німеччина), 
холодильне обладнання: Zanotti, Hubbard,  
Tewis та AHT.

17,7%  
Європа, Близький Схід,  
Африка та Росія

21,7% 
Японія

15,4%  
Китай

29,1%  
Америка

16,1%  
Інші

ОБСЯГ ПРОДАЖІВ 

КОНДИЦІОНЕРІВ 

ЗА РЕГІОНАМИ

15

1
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Підприємства для виробництва кондиціонерів

Хімічні підприємства

14

4

18

4

7

1



10

Функції Daikin Europe N.V., крім забезпечення 
виробництва в Європі й управління головним офісом, 
включають також організацію продажів і маркетингу на 
ринках Європи, Близького Сходу й Африки. 

Європейські виробництва у Плзені та Брно (Чеська 
республіка), в Чеккіні та Мілані (Італія), Крамлінгтоні 
(Великобританія) та Хендеку (Туреччина) дозволили 
збільшити потужності й оптимізувати час постачання 
для всіх ринків.
З придбанням німецького виробника систем опалення 
ROTEX GmbH компанія Daikin Europe N.V. зміцнила свої 
пропозиції та розширила присутність на цьому ринку.  
А придбання італійського виробника Zanotti, 
іспанського Tewis, австрійського AHT та Hubbard у 
Великобританії сприяло розширенню асортименту 
продукції на ринку холодильного обладнання.

Виробництво Daikin  
у Європі

Daikin Europe N.V.
Площа заводу 26 000 м²

Початок виробництва 1973 р.

Асортимент продукції Daikin Altherma, Sky Air,  

VRV, міні-холодильні машини,  

холодильне обладнання 

ROTEX heating systems GmbH
Площа заводу 14 970 м²

Початок виробництва 1973 р.

Асортимент продукції Обладнання для нагрівання, 

сонячні панелі, баки-накопичувачі

AHT Group — Роттенманн (Австрія)
Початок виробництва 1983 р.

Асортимент продукції Комерційні холодильні та 

морозильні вітрини

Daikin Applied Europe — Мілан
Площа заводу 6450 м²

Початок виробництва 2008 р.

Асортимент продукції Вентиляційні установки

Daikin Device Czech Republic s.r.o. 
Брно
Площа заводу 24 361 м²

Початок виробництва 2006 р.

Асортимент продукції Компресори, акумулятори, 

обладнання, що працює під тиском

Daikin Applied UK — Крамлінгтон
Площа заводу 14 214 м²

Початок виробництва 1966 р.

Асортимент продукції Вентиляційні установки

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. 
Плзень
Площа заводу 43 319 м²

Початок виробництва 2004 р.

Асортимент продукції Split, Sky Air і VRV,  

системи нагрівання

Daikin Applied Europe — Чеккіна
Площа заводу 21 000 м²

Початок виробництва 1969 р.

Асортимент продукції Холодильні машини + 

 компресори

Daikin TURKEY AS
Площа заводу 55 000 м²

Початок виробництва 1999 р.

Асортимент продукції Кондиціонери 

для житлових приміщень, вентиляційні установки, 

бойлери, фанкойли, панельні радіатори

Zanotti — Пегоньяга (Італія)
Площа заводу 38 000 м²

Початок виробництва 2016 р.

Асортимент продукції Холодильне обладнання

Zanotti + Tewis — Валенсія (Іспанія)
Площа заводу 6500 м²

Початок виробництва 2016 р.

Асортимент продукції Холодильне обладнання

Zanotti — Іпсвіч (Великобританія)
Площа заводу 4750 м²

Початок виробництва 2016 р.

Асортимент продукції Холодильне обладнання

Hubbard — Іпсвіч (Великобританія)
Початок виробництва 1968 р.

Асортимент продукції Від транспортного до 

комерційного холодильного обладнання

Виробничі 
потужності
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Інші європейські виробничі потужності включають  

J&E Hall, AAF, виробництво холодильного обладнання
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нагороди «Завод майбутнього»
Daikin був удостоєний 

WINNER OF THE 2017 AWARD 

Ми раді оголосити, що Daikin Europe N.V. (DENV)  
був удостоєний нагороди «Завод майбутнього 2017». 

Серед 265 компаній-учасниць (65% з яких — малий та середній бізнес) DENV була однією з п'яти компаній, 
відзначених за значне зростання та відданість виробництву продукції світового класу.  
Нагороду «Завод майбутнього» вручає спільна організація Made Different, яка сприяє майбутньому розвитку 
виробництва в Бельгії.

Заводи майбутнього
Що саме визначає завод майбутнього? За даними 
Made Different «Завод майбутнього» втілює 
Industry 4.0 (четверту промислову революцію), 
бачення, засноване на семи критеріях успіху 
виробничої компанії в 21 столітті. Ці сім критеріїв 
охоплюють широкий спектр: від здатності заводу 
впроваджувати технології світового класу до 
розвитку інтелектуального та екологічного 
виробництва з акцентом на технологіях. Більше 
того, це бачення також підтримує орієнтований на 
людей підхід, розглядаючи працівників як важливий 
актив для майбутнього розвитку компанії.

Запровадження змін
Як регіональна штаб-квартира багатонаціональної 
компанії Daikin Industries, Ltd. підприємство 
DENV в Остенді, Бельгія, відповідає за розробку, 
цифровізацію, тестування, виробництво та 
комерціалізацію кліматичних рішень для Європи, 
Близького Сходу та Африки.
Завдяки нещодавньому розширенню Центру 
досліджень та розробки Daikin (R&D) DENV 
почав впроваджувати «План реформування 
заводу», що ґрунтується на японській філософії 
постійного вдосконалення — Кайдзен. З моменту 
запровадження «Плану реформування заводу» DENV 
підвищив продуктивність на 30% на виробничій 
лінії та у цеху штампування, зменшив обсяги товарів 
на складах на 30% та запровадив швидший план 
виробництва. Зосередивши увагу на змінах як 
запоруці успіху, DENV зміцнив свої позиції в якості 
центра інновацій та розвитку Daikin Global.
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Готовність до  
завтрашнього дня
Гордість і ентузіазм кожного співробітника — рушійна сила нашої групової стратегії

Виробництво
 › Близькість до ринку як завод «3S», здатний 
адаптуватися до змін на ринку

 › Інтелектуальний, простий, без зайвостей (англ. 
Smart, Simple, Slim)

Зменшення
 › Зменшення впливу нашої продукції на навколишнє 
середовище протягом усього строку служби

Інновації
 › Розробка нових інтелектуальних продуктів і рішень, 
орієнтованих на потреби наших клієнтів

Різноманітність
 › Розширення бізнесу, пов'язаного з 
кондиціонуванням повітря, й інвестиції в зростання 
виробництва теплових насосів, холодильного та 
промислового обладнання

Розширення можливостей
 › Створення робочого середовища, в якому 
співробітники працюють із ентузіазмом і мають 
можливості для особистісного зростання
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76 484 осіб підтримують 
наше підприємство
Якість компанії визначається спеціалістами, які в ній 
працюють. У нас працюють 76 484 відданих своїй 
справі фахівці в різних кінцях світу. Кожен з цих 
співробітників готовий надати найкращі рішення 
для створення ідеального мікроклімату для вас, 
незалежно від того, в якому куточку світу ви живете.

Daikin Europe N.V. входить до складу компанії  
Daikin Industries Ltd. Оборот і чисельність персоналу 
зростають з року в рік, у міру збільшення попиту на 
продукти Daikin в усьому світі, як видно з останніх 
даних Daikin Industries Ltd. і Daikin Europe N.V.

Факти та цифри
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Цілі сталого екологічного розвитку  
як основа створення цінностей

Створення 
цінностей для 
людей
Daikin має на меті сприяти здоров’ю 
та комфорту людей, застосовуючи 
інноваційні технології для забезпечення 
охолодження, нагрівання, зволоження та 
загального покращення якості повітря.

Крім того, пропонуючи холодильне 
обладнання, Daikin прагне сприяти 
зменшенню глобальних втрат продуктів 
харчування, забезпечуючи рішення для 
оптимального ланцюга охолодження 
харчових продуктів.

Daikin робить свій внесок у досягнення цілей сталого 
екологічного розвитку, створюючи цінності, пов'язані 
із комфортом та здоров'ям людей, для міст, у яких вони 
живуть, та середовища, від якого вони залежать.

Цілі сталого екологічного розвитку (Sustainable 
Development Goals — SDGs), визначені Організацією 
Об'єднаних Націй у 2015 році, є списком із 17 цілей 
глобального розвитку, які мають сприяти глобальному 
сталому екологічному розвитку та вирішенню важливих 
питань, таких як бідність, охорона здоров'я, освіта, 
енергетика, глобальне потепління та гендерна рівність. 
Головна мета — досягнення SDGs до 2030 року. Для 
отримання більш докладної інформації про Цілі сталого 
екологічного розвитку відвідайте сайт: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-
development-goals/

Посилання на SDGs наведені в різних частинах цього 
екологічного звіту. 

Досягнення нульового рівня 
викидів СО2 — Створення 
цінностей для Землі
Daikin прагне досягти нульового рівня викидів СО2 за рахунок відновлення та 
переробки холодоагентів, а також розробки продуктів і рішень,  
що мінімізують викиди СО2. Крім того, Daikin інвестує в охорону  
лісів і підтримує багато проектів з лісовідновлення у всьому світі.

Створення цінностей 
для міст
Daikin прагне створити цінності для міст шляхом 
розширення фокусу уваги бізнесу від строків 
служби обладнання до охоплення будівельних 
та міських циклів, а також запровадження більш 
енергоефективних та екологічних рішень для 
будівель та цілих міст.
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> Більш енергоефективні продукти
>  Розробка та впровадження холодоагентів з низьким потенціалом глобального потепління 

(GWP/ПГП)
> Зменшення впливу матеріалів на навколишнє середовище протягом усього строку служби

Компенсація різниці: 
> Підтримка інших холодоагентів, наприклад, з більш низьким ПГП
> Відновлення та переробка холодоагентів
> Просування технології теплового насоса
> Підтримка ініціатив щодо лісовідновлення та захисту лісів
> Інше

>  Регулювання споживання енергії для забезпечення ефективної експлуатації 
будівель з централізованими системами, підвищення енергоефективності та 
використання відновлюваної енергії

> Надання енергетичних послуг всім ланкам ланцюгу цінностей

Продукти Рішення

Філософія нульових викидів парникових газів

Продукти

Рішення

Зараз

Ви
ки

ди
 п

ар
ни

ко
ви

х 
га

зі
в

Скорочення за рахунок 
енергоефективного 
будівництва та поширення 
використання відновлюваної 
енергії

Різниця2050

Продукти

Повітря

Екологічні 
перспективи Daikin 

2050
Рішення

Ми забезпечимо здорову та 
безпечну атмосферу й будемо 

прагнути досягнення нульового 
рівня викидів CO2

Екологічні перспективи 2050
Daikin сформулював екологічні 
перспективи до 2050 року, 
головною метою яких є сприяння 
вирішенню все більш серйозних 
глобальних екологічних проблем у 
довгостроковій перспективі.

З метою зниження до нуля викидів 
СО

2
, спричинених діяльністю, 

продуктами та послугами нашої 
компанії, ми ставимо цілі та 
впроваджуємо заходи кожні 
п’ять років відповідно до наших 
стратегічних планів управління 
Fusion.

Завдяки Інтернету речей (IoT), 
штучному інтелекту (AI) та відкритим 
рішенням ми задовольнимо 
потреби світу в обладнанні для 
клімат-контролю, що забезпечує 
здорове та безпечне середовище, 
одночасно сприяючи вирішенню 
глобальних екологічних проблем.

Створення продуктів і послуг з високими екологічними характеристиками
 › Підвищення енергоефективності шляхом використання інверторних та інших 

технологій
 › Впровадження HFC-32 та інших холодоагентів з низьким потенціалом глобального 

потепління, розробка холодоагентів нового покоління, просування технології 
теплових насосів

 › Зменшення впливу матеріалів на навколишнє середовище протягом усього строку 
служби — від закупівлі до утилізації та переробки

Створення екологічних рішень
 › Регулювання споживання енергії для досягнення 

оптимальної роботи системи, яка включає кондиціонери, 
теплові насоси, холодильне обладнання та їх периферію, 
будівлі та поновлювані джерела енергії

 › Відновлення та переробка холодоагентів

Створення цінностей, пов'язаних із повітрям
 › Створення середовищ, що захищають здоров'я людей від забруднення повітря
 › Створення додаткової цінності за рахунок поліпшення якості повітря, наприклад, в 

офісах і житлових будинках
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Середовище

1. Ми розробляємо свої продукти та технології 
таким чином, щоб звести до мінімуму 
використання енергії та ресурсів, враховуючи 
загальний термін служби виробу.  
Це включає в себе переробку й повторне 
використання, де це можливо, а також 
обмеження пакувальних відходів.

2. Ми будемо вживати заходів для ефективного 
використання холодоагенту, стимулювання 
розробки й виробництва обладнання, що 
працює на холодоагенті з мінімальним впливом 
на навколишнє середовище.

3. Ми будемо надавати необхідну інформацію та 
можливість навчання персоналу для реалізації 
цих завдань.

4. Про наші ініціативи з охорони навколишнього 
середовища буде повідомлятися так, щоб 
співробітники організації всіх рівнів були добре 
обізнані щодо її завдань.

5. Ініціативи з охорони навколишнього 
середовища періодично будуть оцінюватися 
шляхом проведення перевірок і аудитів з метою 
постійного поліпшення наших екологічних 
показників.

6. Вся продукція, технології та послуги Daikin 
відповідають вимогам чинного законодавства.

Наша екологічна політика ґрунтується  
на таких основних принципах
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Природоохоронні цілі Daikin Europe N.V.

Раціональне використання енергії

Компанія Daikin Europe N.V. постійно займається 
пошуками шляхів скорочення споживання енергії на 
своїх заводах і раціонального використання джерел 
енергії.

Зниження впливу холодоагентів на 
навколишнє середовище й підвищення 
енергоефективності наших продуктів

Компанія Daikin Europe N.V. прагне скоротити 
пов'язані зі своєю продукцією викиди парникових 
газів за рахунок зменшення впливу холодоагентів і 
підвищення енергоефективності.

Збільшення утилізації продукції і 
зменшення кількості відходів

На стадії розробки продукту компанія 
Daikin Europe N.V. приймає до уваги можливість 
вторинної переробки, користуючись принципами 
«сходів Лансінка»*. Компанія дбає про утилізацію 
та скорочення викидів на всіх стадіях роботи 
(виробництво, транспортування та логістика, монтаж, 
техобслуговування тощо), а також займається 
переробкою продуктів, час експлуатації яких сплив.

Управління приготуванням та обігом 
хімічних речовин

Компанія Daikin Europe N.V. прагне підтримувати 
оптимальну безпеку при зберіганні й використанні 
хімікатів.  
Це включає пошук нових безпечніших виробів, які 
замінять існуючі.

Розробка продукції зі зниженням впливу на 
навколишнє середовище

Компанія Daikin Europe N.V. прагне дотримуватися 
всіх положень природоохоронного законодавства. 
Більше того, екологічні принципи компанії виводять 
її продукцію на високий рівень з точки зору 
зменшення впливу на навколишнє середовище.

Подальше вживання заходів на 
європейському рівні

Компанія Daikin Europe N.V. постійно адаптує свою 
екологічну політику до мінливих глобальних, 
європейських і місцевих законодавчих схем. 
Вона стимулює та сприяє суворому застосуванню 
всіх відповідних законів і формулює рекомендації для 
сприяння реалізації.

Модель екологічної відповідальності

Компанія Daikin Europe N.V. має намір стати 
підприємством-моделлю, що проводить навчання 
та надає інформацію про вплив своєї діяльності на 
навколишнє середовище.  
Вона підтримує і веде обговорення з зовнішніми 
організаціями, сусідами та суспільством в цілому 
та представлена робочими групами у відповідних 
галузях.

* Сходи Лансінка: принципи та методи менеджменту відходів, встановлені голландським парламентарієм, Едом Лансінком (Ad Lansink), у вигляді схеми з кількома «сходинками».
    Сходинки являють собою ієрархію все кращих шляхів роботи з відходами екологічно відповідальним чином.
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Корпоративна соціальна 
відповідальність
Daikin швидко зростає як глобальна корпоративна 
група. Це розширення йде разом зі зростаючими 
вимогами від суспільства та необхідністю більшої 
корпоративної соціальної відповідальності (КСВ).
 
Наше бачення КСВ

КСВ допомагає нам виконувати свої соціальні 
обов'язки у всіх наших стосунках із зацікавленими 
сторонами по всьому світу. Вона підвищує 
нашу корпоративну цінність та сприяє сталому 
екологічному розвитку суспільства. Ми будемо 
сприяти розвитку суспільства, здійснюючи нашу 
бізнес-діяльність, засновану на дотриманні 
законодавства та етиці. Ми будемо уважно 
дослухатися до потреб кожного регіону, 
допомагаючи поліпшувати суспільство. Ми зробимо 
КСВ постійною та невід’ємною частиною нашої 
бізнес-діяльності для підвищення ефективності 
бізнесу. Наші заходи, пов'язані з КСВ, завжди 
здійснюватимуться шляхом відкритого діалогу 
з суспільством і забезпечуватимуть прозорість 
і відповідальність з нашого боку за всю нашу 
діяльність.

Основні теми КСВ

Для наших цінностей визначено чотири ключові 
теми:
 › Навколишнє середовище
 › Створення цінностей
 › Задоволення клієнтів
 › Людські ресурси

Ми визначили п'ять тем з КСВ, які є основними для 
нашої бізнес-діяльності:
 › Корпоративне управління
 › Повага до прав людини
 › Управління логістичним ланцюгом
 › Залучення учасників
 › Спільноти

Наші основні цінності
Основою Daikin є три ключові корпоративні 
принципи, які ми просуваємо серед наших 
співробітників:

 › Абсолютна довіра
 › Заповзятливе управління
 › Гармонійні особисті відносини

Ми прагнемо особистого розвитку і тому ставимо 
перед собою завдання досягти своїх амбіційних 
цілей та віримо в наш безмежний потенціал. І разом 
ми прагнемо стати надзвичайною першокласною 
глобальною корпоративною групою. Групою, якою 
наші працівники можуть пишатися, в якій проявляти 
ентузіазм і де вони можуть знайти підтримку в 
глибокій взаємній довірі між керівництвом та 
співробітниками.

Корпоративна соціальна  
відповідальність (Corporate 
Social Responsibility – CSR/КСВ)
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Експерти на  
основі досвіду
Ми можемо з упевненістю сказати, що наш 
сьогоднішній рівень — результат багаторічного 
досвіду. Концепція безперервного вдосконалення 
дозволяє нашій компанії адаптуватися та 
розвиватися.
 
Ми здатні на це, тому що:

 › Ми є єдиним виробником систем (не)прямого 
розширення (безпосереднього охолодження 
і з використанням проміжного теплоносія), 
компресорів та холодоагентів.

 › Наша мета — завжди випускати першокласні 
продукти, що можливо тільки в тому випадку, 
якщо ми дотримуємося політики вищої якості, 
наприклад, виконуючи тестування безпосередньо 
в процесі виробництва.

 › У нас повністю розвинена мережа дистриб'юторів, 
філіалів, дилерів і установників, підтримувана 
консалтингом з продажів.

 › Наша досконала мережа продажів підтримується 
відділом обслуговування.

Завдяки кожному з цих компонентів нам вдалося 
створити міцну і добре продуману мережу на ринку 
HVACR.

Центр технологій та 
інновацій (Technology and 
Innovation Center — TIC)  
в Японії
Центр технологій та інновацій (TIC) має на меті 
створити нову цінність на основі найкращих у світі 
технологій та високодиференційованих продуктів.  
З цієї причини люди різного походження об’єднують 
сили та пристрасть через національні кордони, 
всередині та за межами компанії, щоб зробити 
TIC місцем для впровадження інновацій і спільної 
роботи.

Продукти з Європи  
та для Європи
Daikin Europe N.V. створила європейський Центр 
розробок (EDC), що охоплює широкий спектр 
завдань. EDC стане в майбутньому важливим 
європейським науково-дослідним центром, 
розташованим в Остенді, з філіалами в Чехії та 
Німеччині.

Центр технологій та інновацій (Technology and Innovation Center — TIC) в Японії
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Примітки
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Примітки
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