
Danfoss w Polsce 
 
Danfoss Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowej Grupy Danfoss z siedzibą w Danii. Jesteśmy 
firmą oferująca produkty i rozwiązania techniczne bazująca na mechanice oraz elektronice. 
 
Nasze produkty zapewniają ogrzewanie lub klimatyzację zarówno w domu jak i biurze, 
umożliwiają przechowywanie żywności w odpowiednich warunkach. Innymi słowy 
Danfoss podnosi komfort życia jednocześnie chroniąc środowisko naturalne. 
 
Sukces naszych produktów i rozwiązań to przede wszystkim umiejętność wykorzystania 
wiedzy z zakresu tradycyjnej mechaniki i nowoczesnej elektroniki oraz umiejętność łączenia 
tej wiedzy. 
 
Firmy Grupy Danfoss 
 
Poniżej przedstawiamy firmy, które dołączyły do Grupy Danfoss oraz firmy które w 
najbliższym czasie zostaną zintegrowane z Grupą Danfoss 
 
Danfoss LPM Sp. z o.o. 
 Danfoss LPM Sp. z o.o. to firma należąca od października 2003 roku do Grupy Danfoss. 
Powstała po połączeniu się dwóch dużych skandynawskich firm: Grupy Danfoss oraz 
fińskiego lidera w zakresie ciepłownictwa – Grupy LPM. Do końca roku 2003, LPM Poland 
Ltd. Sp. z o.o. wyrobiła sobie pozycję lidera w zakresie produkcji węzłów cieplnych oraz 
wymienników ciepła. Działając na polskim rynku od 1993 roku, kiedy to w marcu w Gdyni, 
powstał polski oddział Grupy LPM. Firma obecnie zatrudnia ponad 100 osób i w dalszym 
ciągu się rozwija. Główną działalnością firmy jest produkcja i sprzedaż kompaktowych 
węzłów cieplnych, produkowanych w fabryce, która mieści się w głównej siedzibie firmy w 
Tuchomiu k/ Gdańska. Węzły sprzedawane są zarówno na rynku polskim, jak również na 
wielu rynkach europejskich: Litwa, Ukraina, Białoruś, Czechy, Słowacja i kraje naddunajskie 
(z wyłączeniem Austrii). Danfoss LPM specjalizuje się również w produkcji i sprzedaży 
wymienników ciepła: lutowanych i skręcanych – wykorzystywanych w węzłach cieplnych. 
 
Devi Sp. z. o.o.  
W roku 1942 DEVI™ rozpoczęła produkcję elementów grzejnych przeznaczonych głównie 
do naprawy żelazek elektrycznych. Od tego czasu upłynęło wiele lat i wszystko się zmieniło. 
Dzisiaj DEVI™ to wyspecjalizowany producent elektrycznego ogrzewania podłogowego, 
systemów przeciwoblodzeniowych oraz skomplikowanej automatyki najnowszej generacji, 
kontrolującej temperaturę ogrzewanych pomieszczeń oraz instalacji zewnętrznych. DEVI™ 
posiada dwa nowoczesne zakłady produkcyjne w miejscowości Vejle, w Danii, o łącznej 
powierzchni ponad 25.000 m2. 1 stycznia 2003 roku DEVI dołączyło do Grupy Danfoss. 
Polski Oddział DEVI działa od 1996 roku i z dniem 1 listopada 2005 zostal w pełni 
zintegrowany z Danfoss Sp.z o.o. 
 
Jakość i ochrona środowiska 
Danfoss jest zorientowanym na klienta światowym dostawcą urządzeń, usług i rozwią-zań 
technicznych. Nasze produkty zaspokajają potrzeby w zakresie oszczędności ener-gii, 
przetwórstwa żywności, podnoszą produktywność, komfort i chronią środowisko. 
Działając zgodnie z korporacyjną polityką środowiskową, Danfoss Sp. z o.o. traktuje swój 
wpływ na środowisko jako jeden z priorytetów. Staramy się połączyć troskę o śro-dowisko ze 



zwiększającym się standardem naszych wyrobów, przyczyniając się tym samym do 
podnoszenia efektywności przemysłu i komfortu ludzkiego życia.  

Nasza firma jest jednym z największych miejsc pracy w okolicy. 
Uznając ten fakt, stawiamy sobie za cel minimalizować nasz negatywny wpływ na 
środowisko wewnętrzne i zewnętrzne: 

• Bezpośrednio, poprzez proces ciągłego doskonalenia działań rzeczywiście lub 
potencjalnie oddziaływujących na środowisko; 

• Pośrednio, poprzez promowanie świadomości środowiskowej wśród pracowników, 
klientów, dostawców oraz osób pracujących na rzecz naszej firmy. 

Najbardziej znaczącymi kwestiami środowiskowymi w działalności Danfoss Sp. z o. o. są: 

• Zużycie energii 
• Wytwarzanie odpadów, 
• Używanie substancji niebezpiecznych 
• Zrzut ścieków, oraz 
• Emisje z maszyn do powietrza. 

Regularnie monitorujemy i nadzorujemy nasze procesy, porównując wyniki z ustanowionymi 
celami i dążąc do ciągłej poprawy parametrów. Nowe i zmieniane produkty oraz inwestycje 
poddawane są ocenie już na etapie planowania, aby zapewnić pełen nadzór nad ich wpływem 
na środowisko wewnętrzne i zewnętrzne. 
 
Wszelkie działania dotyczące środowiska i dostarczanych wyrobów są prowadzone w zgodzie 
z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz innymi zobowiązaniami podjętymi przez 
Danfoss Sp. z o.o. 


