
Відкритий розум і родючий ґрунт. 

Історія Джакоміні починається саме 

так: ми знаходимося в 1951 році, після 

Другої світової війни, період завзяття і 

відродження, ми маємо на увазі розум 

Альберто Джакоміні, землю Сан-Мауріціо 

д’Опальо, маленьке містечко на березі 

Озеро д’Орта. Так, вода - це одразу 

центральний елемент історії Джакоміні, 

джерело натхнення, ресурс для 

створення добробуту.

Починаючи з першого токарного верстата, 

який використовував її засновник, 

незабаром компанія розкрила свої крила до 

нових горизонтів, з відкриттям німецького 

відділення в 1961 році, а потім експансією 

до Америки, що принесло Джакоміні 

Оскар за експорт в 1968 році. 

Через чотири роки, у 1972 році, у 

Кастельнуово-дель-Гарда було відкрито 

другий завод групи. Тим часом Giacomini 

здійснив вирішальний поворотний момент: 

від виробництва окремих компонентів до 

постачання інтегрованих систем. У 1980-х 

роках разом із успіхом на ринку надходять 

престижні міжнародні сертифікати BSI 

та ISO. Зараз Джакоміні присутній у всій 

Європі: Франції, Іспанії, Португалії, Англії, 

Бельгії, Швейцарії, Чехії та Словаччині. 

У 90-х роках також народився третій 

виробничий центр, також у Сан-Мауріціо 

д’Опальо, підрозділ з пластику.

Нове тисячоліття, нові кордони, які 

потрібно перетнути. З 2000 року Джакоміні 

продовжував свою експансію, відкриваючи 

філії в Польщі, Китаї, Канаді, США, Гонконгу, 

Росії, тоді як ексклюзивні партнерські 

відносини були підписані в Туреччині, 

Йорданії та Індії.

На сьогоднішній день це цифри великої 

світової компанії: 130 тис. Кв. М, 

призначених для виробництва, понад 

900 працівників, понад 80% обороту від 

експорту.. 

Хто знає, чи 70 років тому Альберто 

Джакоміні уявляв таке світле майбутнє 

компанії, яку він щойно заснував. 

Безперечно, що все почалося звідти, 

з відкритого розуму та родючої землі. 

Історія інновацій, на якій можна вчитися, 

з поглядом у майбутнє.
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“ДОСКОНАЛІСТЬ 
ВИРОБНИЦТВА 
ІТАЛІЇ НА СЛУЖБІ 
ГЛОБАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ”

Завдяки досвіду, інноваціям та мережі сьогодні ми є 

одними зі світових лідерів у виробництві 

компонентів і систем для опалення, кондиціонування   

повітря та водопосточання у житловому, 

промисловому та непромислових секторах.
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Філії, представництва та ексклюзивні партнери: Італія (1), Франція (2), Іспанія (3), Португалія (4), 
Великобританія (5), Бельгія (6), Швейцарія (7), Німеччина (8), Польща (9), Китай (10), Канада (11), Чеська 
республіка (12), Словаччина (13), Туреччина (14), Йорданія (15), Індія (16), Росія (17), ОАЕ (18), США (19).
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Внутрішнє навчання на благо клієнта. Ми 

приділяємо велику увагу компетентності 

та професіоналізму наших співробітників за 

допомогою процесу постійного навчання, який 

передбачає курси підвищення кваліфікації, 

стажування, періодичні зустрічі поглибленого 

вивчення технічних питань. Все це для того, щоб 

надати нашим клієнтам висококваліфіковане 

обслуговування. Навчання для професіоналів. 

Ми прагнемо, щоб Академія Giacomini стала 

місцем обміну інформацією між нашою компанією 

та її Партнерами так, щоб бути джерелом взаємного 

збагачення і стимулом безперервного поліпшення. 

На наших семінарах, крім поглибленого розгляду 

питань, що стосуються наших систем, особливу 

увагу ми приділяємо новим тенденціям ринку, більш 

сучасним технологіям і чинним нормативам і законам.

ОБЛІК ЕНЕРГІЇ
Курс спрямований на опис компонентів для оптимізації 
енергоспоживання. Методи вимірювання витрати 
(прямий і непрямий), термостатичні головки і т. д. 

ВИПРОМІНЮЮЧІ СИСТЕМИ
Курс буде присвячений базовим концепціям комфорту 
променистої системи, структурі, етапам монтажу і 
терморегуляції систем випромінюючих підлог і стель.

ВОДОПОСТАЧАННЯ
Поглиблений розгляд питань, що стосуються систем 
водопостачання з використанням труб PEX / Al / PEX, 
PEX, PP-R. Запірні і регулюючі клапани, фітинги .

ГАЗОПОСТАЧАННЯ
Поглиблений розгляд питань, що стосуються систем і 
арматури, призначених для введення, розподілу газу 
для побутових систем газопостачання.

ПОНОВЛЮВАНІ ДЖЕРЕЛА
Курс, присвячений виробам і системам, стосуються 
використання поновлюваних джерел енергії з 
низьким впливом на навколишнє середовище. Теплові 
насоси, компоненти для систем сонячного топлення, 
геотерміки, Біомаса та ін.

  Giacomini надає всім своїм клієнтам ефективний і 

інтелектуальний інструмент, що дозволяє дізнатися, як 

встановлювати і обслуговувати основні продукти, йти в 

ногу з часом і вирішувати найбільш поширені проблеми.

Слідуйте за нами на нашому каналі YouTube GIACOMINI 

VIDEO PROJECT.

Академія Джакоміни, крок в майбутнє.
Навчання. Інновації. Аналіз.

Спеціальне навчання
для будь-якого рішення
(Застосування).



Компоненти систем опалення та охолодження, обладнання для 
обліку енергоспоживання.

Системи підлогового, настінного і стельового опалення та 
охолодження приміщень, автоматика терморегулювання, 
обладнання для обробки і управління повітряними потоками.

Компоненти систем водопостачання, сантехнічне обладнання.

Компоненти для систем газопостачання.

Компоненти, призначені для вироблення енергії за допомогою 
відновлюваних джерел.

Інноваційні та комплексні рішення для екологічно чистих систем 
опалення на водневому паливі.

Професійна арматура для систем пожежогасіння.

МИ ТАМ, 
ДЕ Є 
ЕНЕРГІЯ.

Облік Енергії

Панельні Системи

Водопостачання

Газопостачання

Поновлювані
  джерела

Водневі системи

Протипожежні 
системи



Giacomini SpA має Інтегровану 

Систему Управління, 

сертифіковану ICIM з Якості, 

Навколишньому середовищу, 

Здоров’ю та Безпеки на роботі.

UNI EN ISO 14001: 2004
Environmental Management Systems

UNI EN ISO 9001: 2008
Quality Management Systems

OHSAS 18001: 2007
Occupational Health 

& Safety  Mangement Systems

Сертифікована якість, передова 
система  виробництва.

У нас багато сфер діяльності, 

а також наші навички визріли з роками. 

Багато з них отримали міжнародне визнання, що 

підтверджується отриманими сертифікатами.


