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BİZ KİMİZ
Caleffi, konut sistemleri ve endüstriyel sistemler için ısıtma, soğutma, sıhhi 
tesisat ve yenilenebilir enerji bileşenlerinde lider İtalyan üreticisidir.  
Ayrıca, ölçüm uygulamaları için teknoloji harikası bileşenler sunarız.

ÜRETİM
Üç üretim tesisimiz Kuzey İtalya’da yer 
almakta. 1 yılda, teknopolimer presleme 
tesisimiz 355 milyon bitmiş ürün sevk eder 
ve 300 milyon adet ürün makinede işlenerek 
15.000 tondan fazla pirinç işler. 

Birleşleştirme

Sıcak baskı pirinç 
presleme

Teknopolimer  
presleme

RAKAMLAR

SERTİFİKASYON
Caleffi ürünleri en son çıkan standart, yönerge ve düzenlemelere 
uygundur: CE ve Ülke Onayları.

Caleffi kalite kontrol sistemi ve tüm üretim süreci EN ISO 9001:2008 ve 
EN ISO 14001:2004 ile uyumludur.

Biz, başarıyla yüksek kalite standartlarımızı koruyor ve dünya genelinde 
sürekli olarak sertifikalarımızı güncelliyoruz.

AR&GE
Ürün performanslarını analiz edip kıyasladığımız ve yepyeni 
tasarımlar geliştirdiğimiz CUBOROSSO binamız mühendis ve uzman 
teknisyenlerden oluşan ekibimize adanmış özel bir yapıdır. Tüm testler 
alternatif enerji kaynakları kullanılarak gerçekleştirilir: güneş enerjisi, 
biyokütle ve jeotermal.

Caleffi Experience (Caleffi Deneyimi) Showroom aynı binada yer 
almaktadır.

LOJİSTİK
Tam otomatik dikey depo (MAV) müşteri hizmetlerini daha da 
geliştirmek ve insan hataları riskini önleyerek teslimat sürelerini 
optimize edebilmek için yeni inşa edilmiştir. MAV depomuzda 
yaklaşık 14.000 palet depolayabiliyoruz.
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ÜRÜN REHBERİ

Müşteri eğitim programlarına ısrarla yatırım yaptık ve hidrolik
dünyasındaki bilgi birikiminin geliştirilmesine katkıda bulunduk: CALEFFI 
EXPERIENCE (Caleffi Deneyimi) işte bu adanmışlığın bir sonucu. YouTube 
kanalımız, konferanslarımız, teknik içerik ve satış belgelerimize kolay 
çevrimiçi erişim, web seminerlerimiz, fuar katılımlarımız, özel basın ve 
eğitim günlerimizin tümü sizlerle iletişimde kalmamız için yaklaşımımızı 
tamamlayan unsurlardır.

EĞİTİM ODASI  
İçerisinde bulunan yaşayan sistem panelleri, videolar, örnek 
uygulama kesitleri ve gerçek ısıtma ve sıhhi tesisat sistemleri ile 
250 m²’lik yeni bir alan. Ziyaretçilerimiz için hazırlanmış en güncel
teknolojiye dayanan deneyimsel bir yol.

CALEFFI, BIM READY
Caleffi daima uluslararası pazarda bir adım 
önde olmayı hedefliyor. Gerçek ürünlerin dijital 
kopyalarını sunan BIM modellerimiz, tasarım 
aşamasında tasarımcılara olağanüstü bir destek 
sağlar. Bu dosyalar, malzemeden ayrıntılı teknik 
yönlere kadar tüm temel özellikleri içerir.

250 m2

ALAN

REVIT MEP İÇİN DOSYALAR
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