
 

 

 

 

 

Informacje o firmie 

 
Nazwa firmy bierze się od nazwiska jej właściciela, pana 
Giuseppe De'Longhi. Główna siedziba mieści się w Treviso, 
niedaleko Wenecji. Firma powstała w 1961 roku, zaczynając 
od produkcji grzejników elektrycznych. 

 

  

 
Błyskawicznie zdobyła rynek włoski, zyskując miano "Króla 
Ciepła". Była pierwszą włoską firmą, która eksportowała 
swoje wyroby do Europy i poza Jej granicami. Już jako 
czołowy światowy producent sprzętu grzewczego rozszerzała 
swoją produkcję o elektryczny zmechanizowany sprzęt 
domowy i klimatyzatory przenośne o nazwie "Pinguino", 
znany na całym świecie. 

 
Dziś De'Longhi to niezależny i aktywny koncern, oferujący w 
ponad 140 krajach na świecie szeroki asortyment własnych 
wyrobów, od drobnego zmechanizowanego sprzętu 
gospodarstwa domowego, klimatyzatorów przenośnych i 
stacjonarnych, ogrzewaczy, oczyszczaczy i nawilżaczy 
powietrza, grzejników stalowych panelowych, do systemów 
produkcji wody lodowej, pomp ciepła  
dla domów i sektora przemysłowego. 

 

 

 

 Wszystkie bez wyjątku wyroby cechuje niepowtarzalny 
design, najwyższe parametry użytkowe i techniczne, 
atrakcyjna cena. Stosowanie najlepszych surowców, dbałość 
o najmniejsze szczegóły, pionierskie rozwiązania techniczne, 
3 - stopniowa rygorystyczna kontrola jakości pozwala 
przekazać do rąk konsumenta wyrób spełniający jego 
oczekiwania. 

 
 



Opierając się na wysoce zaawansowanej technologii, zautomatyzowanych liniach 
produkcyjnych, De'Longhi cały czas rozbudowuje sieć sprzedaży na całym świecie. Już obecnie 
zalicza się do czołówki największych światowych producentów sprzętu klimatyzacyjnego, 
grzewczego i sprzętu AGD. Właśnie dzięki tej sieci eksport Grupy De'Longhi stanowi ponad 75 
% produkcji. W 1999 roku Grupa De'Longhi osiągnęła obrót ponad 1 mld USD. Wyprodukowała 
w 11 zautomatyzowanych fabrykach o łącznej powierzchni ponad 300.000 m2 ponad 7,5 mln 
wyrobów w 3.300 asortymentach. Fabryka grzejników stalowych De'Longhi - RADEL ( skrót od 
RADiatori DELonghi - grzejniki De'Longhi) produkuje nieprzerwanie od 1978 roku.  
 
Obecnie na 7 całkowicie zautomatyzowanych liniach produkuje blisko 2 mln szt grzejników 
rocznie. Fabryka przeszła gruntowną modernizację w roku 1997. Od 1996 fabryka Radel 
uzyskała certyfikat ISO 9001, co świadczy o najwyższej jakości grzejników. Produkuje się kilka 
podstawowych typów grzejników stalowych, są nimi PLATTELLA, PLATTELLA VERTICALE, 
LINEAR, LINEAR VERTICALE, DOLCE VITA - łazienkowe oraz LAMMELLA.  
 
W Polsce firma oferuje: 
grzejniki Plattella zwykłe i pionowe 
Linear z gładką płytą czołową zwykłe i pionowe oraz łazienkowe Dolce Vita 
grzejniki konwektorowe 
grzejniki rurkowe 
 
 
 
 
 
Kontakt 
 

De'Longhi Clima Polska Sp. z o.o. 
 
01-797 Warszawa 
ul. Powązkowska 15 

Telefony:   

dział handlowy: 022 562 33 10 ... 12 

dział logistyki: 022 562 33 14 

księgowość: 022 562 33 15 

Faksy:   

  022 562 33 16 

  022 562 33 16 

www.delonghi.pl 
e-mail: info@delonghi.pl 

     


