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4G Ghidini Srl

َوْسم العالمة بالليزر اللحام الَقطع الخراطة

By focusing on continuous innovation, quality, design 
and a close relationship with its customers, 4G GHIDINI® 
is now a leading company in the production of stainless 
steel ball valves and fittings. On-going investments in 
Research and Development are the driving force of the 
design of new items, in order to meet the increasingly 
more demanding needs of the global market. This 
has allowed the company to be awarded different 
certifications for their products and processes.  
The highest quality is ensured by the careful selection 
of certified manufacturers of raw materials exclusively 
sourced in Europe and by processing them through 
mechanical operations carried out entirely in our 
production site located in Lumezzana (Brescia).
4G GHIDINI®’s high standard of service relies on 
flexibility, punctuality and accuracy which, thanks to its 
prompt stock availability, ensures timely deliveries, an 
added value of its product offering.
4G GHIDINI® technical office specialised in planning 
and design focuses on on-going research and on 

developing high quality new products, in order to 
increase the value of its plants and production. 
4G GHIDINI® ball valves with modular system allow a 
wide range of configurations and bespoke solutions to 
be offered, making them unique and versatile, able to 
meet the most diversified specifications.
Knowing the materials and selecting the best raw 
materials are the key elements of 4G GHIDINI® 
production, which ensure high quality products.  

The close relationship 4G GHIDINI® has with its 
customers allows it to continually develop new 
solutions, tailored to the demands of modern industry. 
4G GHIDINI® has a quality management system 
certified to standard UNI EN ISO 9001:2008. 
4G GHIDINI® valves comply with directive PED 
2014/68/EU; valves can also be supplied in compliance 
with directive ATEX 2014/34/EU; they also comply with 
technical regulations EAC TR CU 010/2011 and EAC 
TR CU 032/2013 (Former Gost certification).
4G GHIDINI®’s raw materials are 3.1 + FDA certified and 
are supplied with a declaration of conformity stating their 
suitably for the food industry, as required by regulations 
EC 1935/2004.
The sturdiness and long life of its products are ensured 
by a correct manufacturing process, through strict 
inspections, which are carried out on each component, 
in order to provide the highest efficiency of the plant 
where they will be installed.
Attention to details is what really makes the difference, 
distinctive features of the Made in Italy.

بواسطة االبتكار المستمر، االنتباه إلى الجودة، التصميم واالقتراب من العمالء، تَُعد شركة 4جي جيديني "®4G GHIDINI" اليوم أحد قادة إنتاج الصمامات 
الكروية والوصالت المصنوعة من الفوالذ المقاوم للصدأ. 

الطبيعي هو  التطور  العالمي. كان  للسوق  دائًما  الُمَتَزاِيَدة  الطلبات  لتلبية  َهة  الُمَوجَّ الجديدة،  البنود  البحث والتطوير تصميم  ة في  الُمسَتِمرَّ تميز االستثمارات 
الحصول على شهادات اعتماد مختلفة سواء للمنتج أو للعملية االنتاجية.  

ينتُج ضمان أعلى جودة عن اختيار دقيق للمواد الخام، المنتجة حصرًيا على األراضي األوروبية؛ وعن التحويل بواسطة تصنيع ُمَميَكن بالكامل لدى موقع 
."Lumezzane (Brescia(" (إنتاج الشركة في لوميتساني )بريشا

تميز المرونة، االنضباط والدقة مقياس الخدمة، الذي يضمن بفضل توافر المنتجات المطروحة في المخزن االنضباط في التسليم، والقيمة المضافة من حيث 
العرض.

َهة لزيادة قيمة األنظمة واإلنتاج.  َنات جديدة عالية الجودة، ُمَوجَّ يَُطِور المكتب الفني الُمختص بالتخطيط والتصميم، بفضل البحث المستمر، ُمَكوِّ
تتيح الصمامات الكروية ذات نظام معياري إعدادات وتخصيصات متعددة، تجعلها فريدة، متعددة االستخدامات وقادرة على تلبية المواصفات المختلفة.
المعرفة بالمواد واختيار أفضل المواد الخام هي المكونات األساسية لإلنتاج في شركة 4جي جيديني "®4G GHIDINI"  وهي ضمان الجودة العالية. 

يتيح التعاون الوثيق مع العمالء تطوير حلول جديدة دائًما، التي تتأثر بالمطالب المتواصلة بالصناعة الحديثة. 
 .UNI EN ISO 9001:2008 4" هي شركة ُمعَتَمَدة وفًقا للمعيارG GHIDINI®" 4جي جيديني

إن الصمامات ُمَطاِبَقة لتوجيه معدات الضغط PED 2014/68/CE و، بالطلب، يتم توفيرها بالتطابق مع توجيه إتيكس "ATEX" )معايير البيئات المعرضة 
لخطر االنفجار) CE/94/9؛ باإلضافة ذلك فهي ُمَطاِبَقة لالئحة الفنية EAC TR CU 010/2011 و EAC TR CU 032/2013 )وفُقا العتمادات غوست 

.(Gost
.CE 1935/2004 وإعالن مطابقة المواد للصناعة الغذائية وفًقا لالئحة االتحاد األوروبي (FDA( شهادة المادة الخام 3.1 + إدارة الغذاء والدواء

إن صالبة وطول دوام صالحية المنتجات مضمونة بصحة إجراءات التصنيع، من خالل الفحوصات الدقيقة التي تَُنفَّذ على كل عنصر، لضمان أفضل أحوال 
كفاءة النظام الذي تَُركَّب به.

االنتباه للتفاصيل هي السمة الرئيسية التي تخلق الفرق وتَُميِّز المنتجات المصنوعة في إيطاليا.


