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Giacomini Slovakia s.r.o. je generálny importér značky Giacomini,
Cordivari, Arca, a dodávateľ
vykurovania s 25 ročnou zárukou.
Giacomini Slovakia s.r.o. bola
založená v roku 1994 s cieľom
distribuovať na slovenskom trhu
komponenty značky Giacomini.
V začiatkoch sa množstvo
dovezeného materiálu rátalo na

kartóny, avšak s rozširovaním
značky, marketingovou podporou
a lojálnosťou zákazníkov firmy
sa v priebehu rokov množstvo
dovezeného
materiálu
rozširovalo až na súčasnú úroveň.
Firma má v súčasnosti k dispozícii 300 m2 predajných priestorov,
300 m2 kancelárskych priestorov
a 780 m2 skladových priestorov.

V roku 2013 bola predstaviteľmi firmy Giacomini Slovakia s.r.o.
založená GIACOMINI nadácia,
s cieľom pomoci chorým deťom,
rodinám v núdzi a zachovania

kultúrneho dedičstva. Prispieť
je možné priamo na konto nadácie alebo kúpou, predajom,
inštaláciou a pro je ktovaním
sortimentu značky Giacomini.

HISTÓRIA FIRMY
1994
Domtech s.r.o.

2009
Domtech
Giacomini s.r.o.

2011
Giacomini
Slovakia s.r.o.

sídlo firmy Giacomini Slovakia s.r.o.

“Viac ako 20 rokov (od roku
1994) sme Vašim partnerom a
prinášame spokojnosť s kvalitnými
výrobkami a službami, technickou
podporou, ústretovým prístupom a
serióznosťou.
Našimi hodnotami je prinášať
úžitok, teplo domova, ľudskosť prostredníctvom našej nadácie.
Sme potešení, keď sa k nám spokojní
zákazníci opätovne vracajú.”

Ing. František Kocian
Riaditeľ spoločnosti

SORTIMENT
Guľa DADO® je exkluzívnym
modelom firmy Giacomini, ktorá predstavuje revolúciu vo svete guľových ventilov. Tvar kocky
redukuje plochu, ktorá prichádza do styku s tesnením, čo znižuje možnosť poškodenia tesnenia. Nečistoty, ktoré sa v
systéme usádzajú v priehlbinách
gule, sa v priebehu manipulácie

s ventilom pri otvorení a zatvorení
odplavia prúdiacou kvapalinou.
Obmedzený kontakt medzi guľou a
tesniacim profilom redukuje trenie,
a výsledná sila potrebná pre manipuláciu je nižšia oproti guľovému
ventilu so štandardnou guľou. Nezanedbateľné je aj predĺženie
životnosti profilového tesnenia gule.

Spoločnosť Giacomini v spolupráci
s významnými technickými inštitúciami (PSI Zürich, Polytechnická univerzita v Miláne a Ženeve)
vyvinula ekologický zdroj tepla –
vodíkový kotol H2ydroGEM®.
Vodíkový kotol H2ydroGEM® vyrába
tepelnú energiu úplne nezávisle na
použití tuhých palív a celkom bez
emisií. Kotol zlučuje navzájom vodík,

vyrobený pomocou alternatívnych
zdrojov energie a kyslík z atmosféry.
Reakciou vzniká teplo, a to úplne
bez plameňa a bez vzniku elektrickej
energie. Teplo vyprodukované reakciou je smerované do výmenníka,
kde zohrieva vykurovacie médium, a
to na teplotu cca 45°C, čo je teplota
ideálna pre napájanie nízkoteplotných systémov, napr. podlahového
prípadne stropného vykurovania.

Materiál a vnútorná povrchová
úprava nádob Cordivari je tvorená
vrstvou Polywarm®. Vlastnosti
Polywarm® boli preskúšané testom
na adhéziu, testom odolnosti a
nárazovým testom. Polywarm®
vykazoval excelentné výsledky v
testovaní chemickej odolnosti voči
soli a odolnosti voči vlhkosti, teplotná odolnosť do 130 °C, hrúbka
>200 µm pre dokonalú ochranu
voči korózii. POLYWARM® je aj certifikovaný pre teplú úžitkovú vodu
ako organický náter pre používanie
s potravinami.

To, čo odlišuje kotol Granola
Automatica od tradičných kotlov na
pelety je technológia podtlakového
horenia. Ohnisko spoločne s prieduchmi dymu pracujú v podtlaku,
ktorý zabezpečuje ventilátor pre
odsávanie spalín. Kotle Arca Granola
Automatica sú vybavené premyslenou multifunkčnou digitálnou
riadiacou jednotkou, ktorá je schopná riadiť celý systém.

Automatická prevádzka a funkcie kotla
spolu s technologickým riešením
zapaľovania a špeciálnym systémom
spaľovania sú chránené Európskym
patentom číslo (MN2002a000037)
zo dňa 23.12.2002.

podlahový systém Spider

suchý podlahový systém

SORTIMENT
Vykurovanie predstavuje najprirodzenejší spôsob prenosu tepla a
chladu, čím rešpektuje zdravie a
blaho človeka. Spoločnosť Giacomini S.p.A vyvinula vlastný veľkoplošný sálavý vykurovací systém
pod značkou Giacoklima®. Medzi
jej výhody patrí precízna výroba
dielov, jednoduchá montáž, dlhá
životnosť, kompletný systém od

jedného výrobcu, možnosť použiť rôzne systémy uchytenia rúrok v podlahe,
voliteľná stavebná výška od 25 mm,
možnosť vykurovania aj chladenia jednou inštaláciou, úspora energií.
ZÁRUKA 25 ROKOV
Platí pri použití kompletného systému podlahového vykurovania
Giacomini.

záhrady v Isola Bella

výhľad na jazero Lago d´Orta

výrobná hala v Taliansku

ŠKOLENIA
Počas celého roka organizujeme:
školenie v Taliansku

školenie na podlahové vykurovanie

Štvordňové školenie u nášho hlavného
dodávateľa, Giacomini S.p.A. v Taliansku zahŕňa návštevu výrobných hál,
návštevu kultúrnych pamiatok a ochutnávku tradičnej talianskej kuchyne.

školenie na projektovanie podlahového vykurovania (GKL Tool)
inštalácia kotlov Arca
servis a spúšťanie kotlov Arca

KONTAKTY
REGIONÁLNI OBCHODNÍ
MANAŽÉRI

OBCHODNÍ ZÁSTUPCOVIA

Bratislavský, Trnavský kraj
Tel.: +421 918 760 407
Email: zapad@giacomini.sk

Nitriansky kraj
Tel.: +421 905 075 395
Email: zapad1@giacomini.sk

Žilinský kraj
Tel.: +421 915 432 862
Email: stred@giacomini.sk

Žilinský kraj
Tel.: +421 907 835 425
Email: stred1@giacomini.sk

Košický, Prešovský kraj
Tel.: +421 907 466 425
Email: vychod@giacomini.sk

info@giacomini.sk
giacomini@giacomini.sk

ADMINISTRATÍVA
Email: administrativa@giacomini.sk
MARKETING
Email: marketing@giacomini.sk
PREDAJŇA ŽILINA
Dolné Rudiny 1, 010 91 Žilina

Giacomini Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1
010 91 Žilina

TECHNICKÉ PORADENSTVO
Email: produktmanazer@giacomini.sk
LOGISTIKA
Email: logistika@giacomini.sk
PREDAJŇA NITRA
Novozámocká 24, 949 05 Nitra

+421 41/76 45 223
+421 41/56 56 777

www.giacomini.sk
eshop.giacomini.sk
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