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DARCO należy do liderów polskiej branży instalacyjnej. 

Począwszy od 1992 roku stale rozwijamy ofertę, którą aktualnie 

tworzą kompleksowe systemy kominów stalowych, systemy 

wentylacyjne a także usługi kooperacyjne.

DARCO rozwija również działalność badawczą - dysponujemy 

własnym laboratorium badawczym, posiadamy ponad 5000 

wyrobów katalogowych i ponad 60 patentów oraz wzorów 

użytkowych.

DARCO | Kim jesteśmy? 

Kim jesteśmy?
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Nasze priorytety, kluczowe wartości 
i zasoby 

• bezkompromisowa jakość (wykorzystujemy najlepsze 

materiały od sprawdzonych dostawców)

• bezpieczeństwo współpracy (jesteśmy wiarygodnym 

partnerem biznesowym)

• zrównoważony rozwój (dbamy o środowisko, oszczędzamy 

energię i zasoby) 

• otwartość (jesteśmy zorientowani rynkowo i słuchamy 

naszych partnerów)

• orientacja na rozwój (rozwijamy umiejętności i kreatywność 

pracowników, dbamy o społeczność lokalną)

• park maszynowy (kompleksowo wyposażony 

i zautomatyzowany, gwarantujący stały standard 

i niezawodność)

• infrastruktura (dysponujemy rozbudowanym zapleczem 

logistycznym i magazynowym) 

DARCO | Kim jesteśmy? 
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DARCO to pionier w branży systemów 
wentylacyjno-kominowych

• 27 lat doświadczenia, jedna z pierwszych firm na rynku

• sprawnie zarządzana firma rodzinna, od trzech pokoleń 

rozwijająca asortyment wyrobów ze stali

• certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2015 

• partnerskie relacje z kontrahentami - zaufanie 

i wiarygodność jako filar współpracy

DARCO zapewnia jakość premium 
wyrobów i usług

• wykonywanie testów i badań we własnym laboratorium oraz 

we współpracy ze niezależnymi instytutami naukowymi

• najwyższa jakość na każdym etapie produkcji i realizacji 

zamówienia - od doboru surowca po obsługę logistyki

• nowoczesny design produktów, funkcjonalność i długoletnia 

eksploatacja

DARCO | Dlaczego warto wybrać naszą ofertę?

Dlaczego warto  
wybrać naszą ofertę? 
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DARCO zapewnia kompleksowość

• liczący w sumie kilkaset pozycji asortyment rozwiązań 

do systemów DGP - od kratek po wentylatory i kształtki 

- zapewnia pełną kompatybilność i nieograniczone 

możliwości instalacyjne

• najszersza oferta nasad kominowych na świecie 

• bogata oferta systemów kominowych dla wszystkich 

rodzajów paliw i kotłów

• nieustanne prace badawczo-rozwojowe ukierunkowane na 

rozwój asortymentu

DARCO kładzie nacisk na innowacyjny 
design 

• produkty DARCO są nie tylko funkcjonalne, ale i estetyczne, 

przy ich tworzeniu wykorzystywane są zaawansowane 

techniki projektowania i symulacji z użyciem narzędzi jak 

FloEFD czy CAD 

• opracowanie unikalnego w skali branży DNA produktów 

balansującego funkcjonalność i estetykę

DARCO | Dlaczego warto wybrać naszą ofertę?
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DARCO posiada solidną infrastrukturę 

• dwie hale produkcyjne umożliwiają wielkoseryjną 

i zróżnicowaną produkcję wyrobów 

• park maszynowy składa się m.in. z nowoczesnych urządzeń 

CNC, automatycznych linii do rozwijania i cięcia blachy, 

laserowych wycinarek 2D i 3D, w pełni zrobotyzowanych 

stacji spawających, malarni proszkowych i mokrych oraz 

wielu innych maszyn

• centrum logistyczno-magazynowe jest stanie pomieścić 

ponad 16 tys. palet

DARCO to pasja i wiedza

• DARCO tworzy zespół pasjonatów, którzy swoimi 

rozwiązaniami wyznaczają kierunek dalszego rozwoju 

branży

• projektowanie wspomagane jest najnowszym 

oprogramowaniem CAD

• systematyczne podnoszenie kompetencji technicznych 

zespołu poprzez regularne szkolenia 

• dzielenie się wiedzą (organizacja warsztatów, działań 

edukacyjnych dla branży)

DARCO | Dlaczego warto wybrać naszą ofertę?
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nasady kominowe
Urządzenia dynamicznie wykorzystujące siłę wiatru do wytwarzania ciągu 
kominowego.

• Produkujemy nasady obrotowe, hybrydowe, samonastawne, stałe 
i mechaniczne. Wszystkie spełniają najwyższe wymagania wydajnościowe 
i jakościowe.

• Posiadamy najbardziej kompleksową ofertę nasad kominowych na świecie.

systemy kominowe 
Metalowe instalacje kominowe służące do odprowadzania spalin z pieców.

• Oferujemy szereg różnych systemów i przyłączy kominowych.
• Wszystkie spełniają wszelkie wymogi prawne. Kominy DARCO są odporne 

na agresywne związki zawarte w spalinach, w pełni szczelne - gwarantują 
bezpieczeństwo.

• Każdy nasz system można dowolnie konfigurować, montaż jest prosty 
i szybki.

systemy wentylacyjne
Skuteczne instalacje wentylacyjne zapewniające stabilną wymianę powietrza.

• Oferujemy systemy i akcesoria wentylacyjne. Proponujemy szereg rozwiązań 
dla budynków jednorodzinnych jak i dla hal przemysłowych. Zapewniamy 
profesjonalne doradztwo techniczne.

ogrzewanie kominkowe 
System dystrybucji gorącego powietrza z kominka.

• Oferujemy bezpieczny i wydajny system, który pozwala na stworzenie 
z kominka skutecznego i taniego systemu grzewczego. Bardzo szeroki 
wybór elementów pozwala na zaprojektowanie dowolnej konfiguracji 
instalacji.

DARCO produkcja

DARCO | Oferta DARCO

Oferta DARCO
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DARCO kooperacja

DARCO | Oferta DARCO

HVACR, budownictwo, elektronika, przemysł maszynowy, 

automotive, technika magazynowa, wyposażenie wnętrz

koncepcja 
• doradztwo techniczne
• modelowanie koncepcyjne
• przygotowanie dokumentacji technicznej
• wykonanie prototypu

produkcja
• wycinanie laserem 2D oraz 3D
• wykrawanie
• gięcie na prasach krawędziowych oraz podginanie automatyczne
• wyginanie (w tym zwijanie)
• połączenia rozłączne i nierozłączne (spawanie, zgrzewanie, nitowanie)
• obróbka skrawaniem (toczenie, frezowanie)
• obróbka plastyczna (tłoczenie, wyoblanie)
• obróbka wykończeniowa powierzchni (szlifowanie, szczotkowanie, 

bębnowanie, piaskowanie)
• przygotowanie do malowania (fosforanowanie) oraz malowanie (proszkowe, 

mokre)
• montaż komponentów zewnętrznych 
• kontrola jakości przy użyciu optycznej maszyny pomiarowej

logistyka 
• kompletacja
• pakowanie
• magazynowanie
• wysyłka i transport
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DARCO SYSTEM obejmuje szeroki zakres produktów 

kominowych, wentylacyjnych, grzewczych oraz akcesoria. 

Znakiem rozpoznawczym DARCO SYSTEM jest wyróżniająca się 

jakość w relacji do ceny oraz kompleksowość rozwiązań.

DARCO | Nasze marki

Nasze marki
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DARCO VENTLAB skupia wysokojakościowe akcesoria 

wentylacyjne i grzewcze. 

DARCO VENTLAB to marka dla wymagających Klientów. 

Unikalne koncepty wzornicze oraz najwyższa klasa 

niezawodności to jej obietnica.

DARCO | Nasze marki
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