
Codziennie pomagamy 
światu cieszyć się wodą.
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Nie ma bardziej zaawansowanej 
technologii niż tworzenie
dobrego samopoczucia
dla ludzi.

FIRMA



THE SHARD, LONDYN
Kiedy znajdziemy się na ostatnim piętrze londyńskiego wieżowca The Shard, 
najwyższego w całej Europie, nasze spojrzenie zagubi się nad Londynem, jakiego 
jeszcze nie widzieliśmy. Zaprojektowane przez Renza Piano „pionowe miasto” tworzy 
nową panoramę metropolii i inspiruje do zmian. Taras widokowy znajdujący się 
między 69 a 72 piętrem, gdzie zwiedzający mogą podziwiać panoramiczy widok 
sięgający 40 mil, został wyposażony w systemy płaszczyznowego ogrzewania i 
chłodzenia firmy Giacomini.

6 — 7 Misja i wartości

Dostarczamy innowacyjne rozwiązania 
inspirowane codziennym życiem.



W przyszłości budynki w coraz mniejszym stopniu będą pełniły 
wyłącznie funkcję „dachu nad głową”, gdyż staną się miejscami o 
zasadniczym znaczeniu dla naszego zdrowia, dla naszych relacji 
osobistych i zawodowych, dla naszego dobrego samopoczucia 
oraz dla dobrego stanu naszej planety.

Nie będą to już więc po prostu budynki. Stopniowo zamienią się 
one w przestrzenie, w których światło, ogrzewanie, chłodzenie 
oraz woda będą wykorzystywane bardziej inteligentnie i z większą 
odpowiedzialnością. 

W obliczu takiego scenariusza naszą misją jest stać się wiodącą firmą 
w branży produkcji elementów i systemów, które wykorzystują wodę 
do klimatyzacji pomieszczeń, zarządzają nią i przetwarzają według   
potrzeb indywidualnych użytkowników oraz dostarczają wodę do 
gaszenia pożarów. A to wszystko przy minimalnym zużyciu energii.

Dzięki naszym produktom woda ożywa, aby dostarczać 
pożyteczne usługi i zapewniać komfort użytkownikom. 
Dlatego naszym mottem jest: „WATER E-MOTION”. 
W domu, w biurze, w pracy, wszędzie tam, gdzie woda przepływa, 
jest ogrzewana lub chłodzona – tam można znaleźć produkty 
Giacomini.



Nigdy nie przestajemy
rozwijać naszej pasji. 
To samo dotyczy naszej Grupy.

8 — 9 Grupa Giacomini

SIEDZIBA
Od 1951 r. nasza siedziba mieści się w San Maurizio d’Opaglio, w prowincji 
Novara, gdzie swoje biura mają dyrekcja generalna i dyrekcja handlowa 
oraz gdzie wykonują swoje zadania dział marketingu, dział zakupów, dział 
badań i rozwoju, laboratoria techniczne i dział produkcji.



Rok 2012 był rokiem ważnych decyzji dla naszej przyszłości. W 2012 
postanowiliśmy zmienić sposób zarządzania przedsiębiorstwem, 
opierając je zarówno na naszym osobistym zaangażowaniu, jako 
akcjonariuszy i przedstawicieli nowego pokolenia rodziny Giacomini, jak 
i na doświadczeniu autorytatywnej, kompetentnej i dalekowzrocznej 
kadry zarządzającej. 

Wraz z nadejściem nowego pokolenia nastąpiła głęboka 
reforma organizacyjna przeprowadzona z uwzględnieniem 
indywidualnych zasług i zdolności zawodowych oraz wspólnego 
poczucia odpowiedzialności za firmę. Działać na rzecz dobra firmy 
i ludzi, którzy ją tworzą – oto nasz wspólny cel.

170 milionów euro przychodu, w tym ponad 80% na rynkach 
zagranicznych, 3 zakłady produkcyjne we Włoszech, 18 filii na 
całym świecie, 900 pracowników, 70 ton mosiądzu poddawanego 
obróbce każdego dnia. To najważniejsze liczby dotyczące naszej 
Grupy, które lokują nas dzisiaj w światowej czołówce w branży 
produkcji elementów i systemów do dystrybucji ogrzewania, do 
klimatyzacji i do wody użytkowej wykorzystywanych w sektorze 
mieszkaniowym, przemysłowym i usługowym.



Nasze podejście do prowadzenia działalności 
opiera się na ciągłym dążeniu do innowacji.

Dbając o własną przyszłość
troszczymy się też o Twoją przyszłość.

10 — 11 Badania i innowacje



Ten cytat trafnie podsumowuje filozofię, jaką kierujemy się w działaniach 
związanych z innowacjami i badaniami. Uważamy, że w rozwoju działalności 
każdej firmy kluczowe znaczenie ma ciągłe dążenie do tworzenia nowych 
produktów, technologii, usług i rynków. Ponadto wierzymy, że skuteczne 
innowacje możliwe są wyłącznie w oparciu o silny fundament i wartości.

W najbliższych latach nasze wysiłki w dziedzinie badań i innowacji zostaną 
jeszcze bardziej zintensyfikowane poprzez wprowadzenie na rynek nowych 
produktów, poprzez inwestycje w nowe urządzenia produkcyjne, modularne 
i charakteryzujące  się  większą  uniwersalnością,  poprzez  przechodzenie 
na stuprocentowo ekologiczne komponenty oraz poprzez industrializację 
technologii klimatyzacyjnej opartej na wodorze, w której już dzisiaj jesteśmy 
w ścisłej czołówce.  Ponadto, aby zwiększyć nasz potencjał w zakresie                
innowacji, nawiązaliśmy współpracę z prestiżowymi ośrodkami badawczymi 
o międzynarodowej sławie, takimi jak Fraunhofer Institut w Niemczech, PSI w 
Zurychu oraz Uniwersytet Genewski,  politechniki w Mediolanie i w Turynie, 
uniwersytety  w Mediolanie-Bicocca i w Palermo.

Nasza Grupa wybiega myślą w przyszłość i działa w długoterminowej 
perspektywie, odważnie wprowadzając ciągłe udoskonalenia w trosce o 
satysfakcję naszych klientów.

“Budowanie przyszłości jest dużo mniej ryzykowne
niż obrona przeszłości” P. Ducker

To zdanie trafnie oddaje nasze podejście
do innowacji oraz badań i rozwoju.

NASZA FILOZOFIA

CELE NA PRZYSZŁOŚĆ



12 — 13 Akademia Giacomini

Umiejętności i profesjonalne podejście stanowią wartość dodaną.

Wprowadzamy Cię w świat
oszczędzania energii i wody.



Jesteśmy przekonani, że dzielenie się wiedzą stanowi podstawę 
rozwoju. Dlatego stworzyliśmy Akademię Giacomini, dzięki której 
nasi pracownicy i klienci mogą wzbogacić swoje kompetencje i 
zdobyć kompleksową wiedzę o całej gamie naszych produktów.

Dlatego też korzystamy z usług wykwalifikowanych szkoleniowców i ekspertów, którzy 
potrafią doskonalić nie tylko kompetencje techniczne, lecz także wrażliwość na aspekty 
handlowe i wymogi rynku. 

Na naszych szkoleniach oprócz dokładnej analizy właściwości instalacyjnych, skupiamy 
także uwagę na nowych tendencjach rynkowych, najnowocześniejszych technologiach 
oraz obowiązujących przepisach prawnych.

SZKOLENIA DLA PROFESJONALISTÓW

Pragniemy, aby Akademia Giacomini była miejscem wymiany informacji i dyskusji 
między naszym przedsiębiorstwem a jego partnerami, aby stała się źródłem 
wzajemnego rozwoju i bodźcem do nieustannego doskonalenia. 



Nowa generacja technologii 
powiązanej z emocjami.

PRODUKTY GIACOMINI





BEZPOŚREDNIE ROZLICZANIE ENERGII
Aby zapewnić większą sprawność układowi budynek-instalacja oraz 
ograniczyć szkodliwe emisje, w budynkach wielomieszkaniowych 
wraca do łask nowoczesny system instalacji centralnego ogrzewania. 
Każdy lokator chce sam decydować o czasie jej włączenia, chce sam 
ustawiać komfortową temperaturę i chce płacić tylko za rzeczywiste 
zużycie ciepła.

POŚREDNIE ROZLICZANIE ENERGII
Również w budynkach, w których instalacje grzejnikowe 
opierają się na tradycyjnych pionach instalacyjnych, koszty 
ogrzewania można podzielić według rzeczywistego zużycia, 
zgodnie z europejskimi dyrektywami i krajowymi przepisami 
dotyczącymi modernizacji energetycznej budynków.

ARMATURA GRZEJNIKOWA
Firma Giacomini oferuje armaturę grzejnikową przeznaczoną do 
najbardziej tradycyjnych urządzeń do ogrzewania pomieszczeń. 
Jesteśmy uznanymi specjalistami w zakresie produkcji zaworów, 
zaworów powrotnych, głowic termostatycznych oraz innych   
akcesoriów wymaganych do obsługi instalacji grzewczej.

Od początku działalności firmy energia jest naszą pasją. 
Świadczy o tym również nasz firmowy kolor - „energetyzująca” 
czerwień oraz motto firmy: WATER E-(energia)-MOTION.                                                 
Dla firmy Giacomini zarządzanie energią to komponenty do 
optymalizacji zużycia energii, pomiaru i jej rozliczania oraz 
dystrybucji gorących i zimnych cieczy.
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Naszą energię poświęcamy na to,
by Twoja energia była lepiej 
spożytkowana.

GRAN DELUXE, MOSKWA
Położone w samym sercu Moskwy osiedle Gran Deluxe to eleganckie 

i prestiżowe apartamenty zaprojektowane tak, aby zapewnić 
mieszkańcom komfort na najwyższym poziomie. Giacomini wyposażyło 

budynek w urządzenia do pomiaru zużycia energii.





ARMATURA TECHNOLOGII KOTŁOWNI
Nowoczesne budynki muszą zapewniać ciągłość funkcjonowania,    
łatwość konserwacji i niskie koszty utrzymania; w związku z tym również 
instalacje grzewcze muszą charakteryzować się wysokim stopniem 
bezpieczeństwa, niezawodnością oraz stuprocentową zgodnością z 
obowiązującymi przepisami ustawodawczymi i normami. 
Aby spełniać te wymagania, poczynając od samego „serca” instalacji, 
jakim jest kotłownia, oferujemy kompletną gamę komponentów                
zapewniających optymalną kontrolę i wydajność energetyczną.

ARMATURA REGULACYJNA I RÓWNOWAŻĄCA
Zrównoważenie hydrauliczne umożliwia łatwą kontrolę instalacji i zapewnia 
długotrwałe optymalne działanie wszystkich komponentów oraz wysoką 
wydajność energetyczną i niezawodność.

Idealnie zrównoważona instalacja jest w stanie zapewnić prawidłową 
moc ogrzewania i chłodzenia, cichą pracę oraz długi i niezawodny 
okres eksploatacji komponentów systemu.

ARMATURA INSTALACYJNA I ROZDZIELACZE
Każda część zoptymalizowanej instalacji, niezależnie od jej ceny i od jej 
wielkości, musi zapewniać maksymalną niezawodność. 
Oto dlaczego poprzez naszą ofertę rur, złączek, rozdzielaczy oraz 
zaworów odcinających chcemy zapewnić nie tylko stałą wydajność 
systemu, lecz także spokój użytkownika przez cały okres pracy instalacji.



Ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe.
Promieniowanie jest najbardziej naturalnym, a więc również 
najbardziej przyjaznym dla zdrowia i samopoczucia człowieka 
zjawiskiem fizycznym, umożliwiającym przekazywanie ciepła 
i zimna. Wszystkie nasze systemy płaszczyznowe są oparte na 
tym zjawisku. I wszystkie są projektowane oraz produkowane 
w całości przez naszą firmę.

OGRZEWANIE I CHŁODZENIE PODŁOGOWE I ŚCIENNE
Poprzez zastosowanie podłogowego systemu płaszczyznowego 
można wykorzystać każdy metr kwadratowy powierzchni 
pomieszczeń, uzyskując przy tym idealną klimatyzację wnętrza. 
Zostało dowiedzione, że systemy płaszczyznowe zapewniają 
ludzkiemu ciału zdecydowanie wyższy komfort mieszkalny niż 
tradycyjne systemy ogrzewania. Zwiększenie poczucia komfortu 
cieplnego, stała i jednolita temperatura w poszczególnych 
pomieszczeniach i brak ruchów konwekcyjnych sprawiają, że 
klimat pomieszczeń jest idealny i higieniczny, o niskim wydatku 
energetycznym dzięki niskiej temperaturze wody zasilającej.

OGRZEWANIE I CHŁODZENIE SUFITOWE 
(Z PŁYT KARTONOWO-GIPSOWYCH)
Za zwyczajnie wyglądającym sufitem podwieszanym z płyt 
kartonowo-gipsowych ukryte są aktywne elementy radiacyjne, 
które tworzą innowacyjny wodny system płaszczyznowy, idealny 
do celów klimatyzacji zimą i latem, zapewniający zarówno 
komfort, jak i oszczędność energii.



PORTA NUOVA, MEDIOLAN
Nieszablonowy projekt architekta Stefano Boeri „Bosco Verticale”  „pionowy 

las”. Jest to przełomowa dla Mediolanu inwestycja, a także wyraz nowego 
podejścia do budynków mieszkalnych we Włoszech. Obejmuje dwa wysokie, 

wpisujące się w panoramę miasta, budynki ze 113 mieszkaniami, z których 
roztacza się wyjątkowy widok na Mediolan. Przewidziano w nich miejsce dla 
ponad 1 000 różnych gatunków drzew i roślin, a do ogrzewania i chłodzenia 

zastosowano płaszczyznowe systemy Giacomini. 
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Łączymy wygodę z wysokim
poziomem dobrego samopoczucia.



THE EXCHANGE, VANCOUVER KANADA
Położony w centrum miasta budynek łączy w sobie 

europejską technologię z estetyką charakterystyczną dla 
zachodniego wybrzeża Kanady tworząc unikalne miejsce 

do pracy. W tej śmiałej adaptacji starego gmachu giełdy 
zastosowano zintegrowane rozwiązania płaszczyznowe 
- sufitowe firmy Giacomini. Budynek uzyskał prestiżowy 

certyfikat „LEED Platinum”.



OGRZEWANIE I CHŁODZENIE SUFITOWE
(Z PŁYT METALOWYCH)
W budynkach sektora usługowego (biura, szpitale, lotniska, 
lokale handlowe, budynki szkolne) często stosowanym 
rozwiązaniem jest sufit podwieszany, na którym prowadzone 
są instalacje i sieci obsługujące budynek. Wykorzystanie tego 
sufitu jako głównego elementu instalacji klimatyzacyjnej 
zapewnia nie tylko zmniejszenie kosztów, lecz przede wszystkim 
możliwość czerpania korzyści ze wszystkich zalet technologii 
płaszczyznowego ogrzewania i chłodzenia, takich jak: wysoki 
komfort i zdrowe powietrze w pomieszczeniu, znaczna 
oszczędność energii, duża swoboda architektoniczna oraz 
optymalne wykorzystanie powierzchni i kubatury budynku.

REGULACJA TEMPERATURY 
W temacie regulacji temperatury pomieszczeń w ciągu ostatnich lat 
oczekiwania projektantów, instalatorów i samych zamawiających 
zdecydowanie wzrosły. Najwyższy komfort klimatyczny, znaczna 
oszczędność energii, łatwa konserwacja i większe bezpieczeństwo 
stały się już standardowymi wymaganiami podczas realizacji każdego 
rodzaju budynków, zarówno mieszkalnych, jak i usługowych.
Aby im sprostać, oferujemy innowacyjne systemy regulacji tempe-
ratury, opracowane przy wykorzystaniu najnowszych technologii 
i przeznaczone specjalnie do regulacji temperatury w systemach 
ogrzewania i chłodzenia opartych na instalacjach płaszczyznowych.

KONDYCJONOWANIE POWIETRZA
Komfort  oznacza także jakość powietrza  i przyjazne dla zdrowia 
pomieszczenia,  w których spędzamy dużo czasu. W nowoczesnych, 
energooszczędnych budynkach konieczne jest zapewnienie 
odpowiedniej wymiany powietrza i jego wilgotności. 
W systemach ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego firma 
Giacomini oferuje rozwiązania, które stworzone zostały specjalnie 
z myślą o sterowaniu wilgotnością w lecie i wymuszoną wymianą 
powietrza w pomieszczeniach oraz odzyskiem ciepła.



ARMATURA INSTALACJI WODY UŻYTKOWEJ 
Do dystrybucji wody pitnej, naszego najcenniejszego zasobu, 
proponujemy higieniczne i wysokojakościowe systemy 
spełniające najwyższe standardy zarówno na poziomie 
krajowym, jak i międzynarodowym. Rury, złączki, kolektory, 
zawory odcinające - wszystko, co może być potrzebne do 
wykonania doskonałej instalacji podczas budowy i przebudowy 
każdego systemu. Systemy charakteryzujące się najwyższym 
bezpieczeństwem higienicznym, niezawodne i proste w 
montażu, stworzone po to, aby zapewnić długotrwałe działanie 
instalacji.

URZĄDZENIA DO INSTALACJI WODNO-SANITARNYCH 
Zarządzanie tak cennym dobrem, jakim jest woda pitna, wymaga 
nie tylko bezpiecznych i wydajnych sieci dystrybucyjnych, lecz 
także specjalnych urządzeń optymalizujących zużycie wody i 
chroniących zarówno instalację domową, jak i publiczną sieć 
wodociągową. Reduktory ciśnienia, zawory antyskażeniowe, 
termostatyczne zawory mieszające to przykłady produktów, które 
mogą udoskonalać działanie nowoczesnych instalacji wodno-
sanitarnych.

Woda jest od zawsze naszą pasją. Nieprzypadkowo pojawia się w 
naszym logo, które przedstawia kobietę wylewającą wodę z amfory 
i w motto: WATER E-MOTION. Woda, zimna czy też ogrzana, jest 
coraz cenniejszym zasobem: rozprowadzamy ją i zarządzamy nią 
tak, aby zapewnić użytkownikowi końcowemu ochronę zdrowia, 
bezpieczeństwo i oszczędność.
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Nasze największe osiągnięcie 
związane z wodą? 
Dostarczamy ją wszystkim.



ARMATURA INSTALACJI GAZOWEJ
Zdobyliśmy silną pozycję rynkową w branży dystrybucji płynów, 
w szczególności gazów i płynnych węglowodorów. Jesteśmy 
partnerem dystrybucyjnym i solidnym punktem odniesienia 
dla przemysłu, również dzięki rozwiązaniom technologicznym 
opracowanym na przestrzeni lat w dziedzinie, w której niezbędnymi 
wymogami jest ścisłe przestrzeganie międzynarodowych norm, 
niezawodność i bezpieczeństwo.
 

SYSTEM DYSTRYBUCJI MULTIGAS 
Multigas to wynik naszego długotrwałego doświadczenia w 
wytwarzaniu komponentów do dystrybucji paliwa gazowego 
do użytku domowego. System ten w pełni wykorzystuje 
specyfikę rur wielowarstwowych, które w ostatnich latach 
stały się niekwestionowanymi „gwiazdami” w rozwiązaniach 
systemowych. Oprócz rur o różnych średnicach, system obejmuje 
także szeroki asortyment złączek, a także specjalistycznych 
elementów do dystrybucji gazu.

Doskonale radzimy sobie z zarządzaniem płynami, również 
tymi, z którymi wiąże się pewien poziom ryzyka, takimi jak 
gaz. Wykorzystaliśmy nasze kompetencje w tej dziedzinie, 
aby opracować produkty i systemy przesyłowe umożliwiające 
bezpieczną i wydajną dystrybucję gazu do celów ogrzewania 
budynków.
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Znajdujemy najbezpieczniejsze sposoby 
wytwarzania i przekazywania ciepła.



Siamo nati con l’acqua, l’elemento simbolo 
della vita. Per questo siamo da sempre attenti 
all’ambiente, e abbiamo sviluppato una gamma 
di componenti e sistemi ad hoc, dedicati al settore 
delle fonti rinnovabili.

ARMATURA DO INSTALACJI SOLARNYCH 
Poprzez instalację solarną uzyskuje się darmową energię 
pochodzącą od słońca, co zapewnia znaczne obniżenie 
kosztów energii. Montaż instalacji solarnej przyczynia się 
też w dużym stopniu do ochrony środowiska naturalnego, 
ponieważ wiąże się on z ograniczeniem emisji CO2 do 
atmosfery. Ponadto inwestycja w technikę solarną zwiększa 
wartość dodaną nieruchomości.

ARMATURA DO INSTALACJI Z KOTŁAMI NA BIOMASĘ 
Nowoczesny kocioł na biomasę (na pellet, zrębki, brykiet 
drewniany i odpady drewniane) to ekologiczne i ekonomiczne 
rozwiązanie, które może być stosowane alternatywnie lub jako 
uzupełnienie do tradycyjnych instalacji grzewczych na paliwa 
kopalne.

Proponujemy urządzenia zabezpieczające i regulacyjne, 
zapewniające niezawodne, wydajne i bezpieczne działanie 
instalacji na biomasę.

Nasze początki wiążą się z wodą – żywiołem, który jest 
symbolem życia. Dlatego od zawsze poświęcamy dużą uwagę 
środowisku naturalnemu. W związku z tym opracowaliśmy gamę 
komponentów i systemów dla branży energii odnawialnej.
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Odnawialne źródło energii według nas 
to możliwość uzyskania wydajności
w harmonii ze światem.



Nasze urządzenia są wykorzystywane na całym świecie 
przez kontrahentów specjalizujących się w instalacjach 
przeciwpożarowych, którzy chcą zagwarantować najlepszą 
klasę systemu, skrócenie czasu instalacji oraz innowacyjne 
rozwiązania techniczne.

Instalacje przeciwpożarowe z naszymi komponentami są 
wykorzystywane na całym świecie na lotniskach cywilnych, 
w hotelach, szpitalach, wieżowcach, centrach handlowych i 
ogólnie wszędzie tam, gdzie w grę wchodzą wielkie inwestycje 
cywilne i przemysłowe.

Prestiżowe normy międzynarodowe (UL, FM), a także 
homologacje wydane przez jednostki Straży Pożarnych (New 
York, etc.) uznawanych za najbardziej wymagające na świecie, 
są świadectwem prymatu technologicznego naszych rozwiązań 
znajdujących zastosowanie w tradycyjnych systemach 
gaśniczych z wykorzystaniem wody.

Woda jest wciąż najskuteczniejszym i najtańszym środkiem do 
walki z ogniem. Potrafimy zapanować nad wodą, dlatego od 
ponad 40 lat produkujemy specjalistyczne, wysokojakościowe 
komponenty do urządzeń przeciwpożarowych.
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BURDŻ CHALIFA, DUBAJ
Wieża w Dubaju, licząca 828 metrów wysokości i 160 pięter, jest najwyższą 

na świecie konstrukcją zbudowaną przez człowieka, z największą liczbą 
pięter, najwyżej wjeżdżającą windą i najwyżej położonym tarasem 
widokowym. Burdż stanowi przykład realizacji, które są niezwykle 

wymagające pod względem właściwości technicznych produktów, jakie 
mogą być w nich zastosowane. Firma Giacomini wyposażyła wieżę w 

komponenty do instalacji przeciwpożarowych.

Innowacyjne działania podejmowane 
z myślą o ciągłej poprawie
bezpieczeństwa ludzi.
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