
Design Your Lift

Σχεδιάστε τον ανελκυστήρα σας 
με 3 εύκολα βήματα: 

www.designyourlift.com

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα   
www.designyourlift.com1

Επιλέξτε υλικά και αξεσουάρ2
Εκτυπώστε ή στείλτε μας  
ηλεκτρονικά το θάλαμο   
που εσείς δημιουργήσατε 
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Έδρα- Κεντρικά γραφεία Πωλήσεων

ΒΙ.ΠΕ  Κιλκίς
T.Θ. 25, Τ.Κ. 61100 Κιλκίς 
Τ: 23410 38100
Φ: 2341038200
headoffice@kleemann.gr

Υποκατάστημα & Εκθετήριο Αθηνών

Αλκίφρονος 81, (Πειραιώς & Χαμοστέρνας)
Τ.Κ. 11853, Κ. Πετράλωνα, Αθήνα
T: 210 34 23 932
Φ: 210 34 24 794
sales-athens@kleemann.gr

Κέντρο Διανομών & Εκθετήριο Ασπρόπυργου

Θέση Κύριλλος, Αττική οδός - Κόμβος Ασπρόπυργου, Έξοδος 4
Τ.Κ. 19300, Ασπρόπυργος 
Τ: 210 55 96 845-6-7-9
Φ: 210 55 96 848 www.kleemann.gr

Γραφεία & Εκθετήριο Θεσσαλονίκης

Α. Γ. Παπανδρέου 251
Τ.Κ. 56532, Νεάπολη, Θεσσαλονίκη
Τ: 2310 623 650
Φ: 2310 612 063
 

KLEFER

ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς, Τ.Κ. 61100, Κιλκίς
Τ: 23410 75 730
Φ: 23410 75 733 
info@klefer.gr, www.klefer.gr
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Η Νο1 Εταιρία Ανελκυστήρων στην Ελλάδα

Είναι KLEEMANN!
Τα πέντε σημεία αναγνώρισης

των αυθεντικών ανελκυστήρων KLEEMANN

Σχεδιάστε την εμφάνιση του ανελκυστήρα σας σύμφωνα με το γούστο
και τις ανάγκες σας, αξιοποιώντας την εφαρμογή "Design your lift" της KLEEMANN. 
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Συνδυάστε χρώματα, υλικά και φωτισμούς επιλέγοντας από τις σειρές  Future Trend, Modern Life και Classic Athena. Η 
εφαρμογή "Design your lift" σας επιτρέπει να δημιουργήσετε το δικό σας στυλ, διαλέγοντας από μία πληθώρα προτάσεων 
υλικών για επενδύσεις, δάπεδα και ψευδοροφές. Στυλ σύγχρονο ή κλασσικό, λιτό ή πολυτελές που μπορεί να αποπνέει 
ζεστασιά ή κύρος. 
Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και σχεδιάστε τον ανελκυστήρα σας!
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Πως αναγνωρίζουμε ότι είναι όλα KLEEMANN;

Ένας ανελκυστήρας είναι σίγουρα ΠΑΚΕΤΟ KLEEMANN
όταν έχει τουλάχιστον ένα από τα πέντε χαρακτηριστικά στοιχεία:

Πιστοποιητικό Αυθεντικότητας
Πιστοποιητικό Σχεδιασμού Και Συμβατότητας

Ολοκληρωμένου Συστήματος Ανελκυστήρων1
Ασημί Αυτοκόλλητο Γνησιότητας
με το λογότυπο KLEEMANN στο φως  
ασφαλείας της κομβιοδόχου θαλάμου

Ασημί έμβλημα με λογότυπο KLEEMANN
στο θάλαμο και στην κομβιοδόχο θαλάμου 2
Blue Line
Στην είσοδο, στα κομβία και
στην κομβιοδόχο θαλάμου

(προσφέρονται αποκλειστικά
σε πακέτα KLEEMANN)

Θάλαμοι Future Trend
andreas zapatinas | design

(προσφέρονται αποκλειστικά
σε πακέτα KLEEMANN) 4

5Ημιαυτόματες Πόρτες Future
andreas zapatinas | design

(προσφέρονται αποκλειστικά
σε πακέτα KLEEMANN) 

Η KLEEMANN είναι η Νο1 εταιρία ανελκυστήρων στην Ελλάδα.

Σήμερα, μετά από 33 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας, η KLEEMANN κατατάσσεται μεταξύ των μεγαλύτερων 
εταιριών ανελκυστήρα παγκοσμίως, με εργοστάσια παραγωγής σε Ελλάδα, Κίνα και Σερβία και θυγατρικές και 
γραφεία αντιπροσώπευσης σε 15 χώρες (Ελλάδα, Τουρκία, Σερβία, Ρουμανία, Κίνα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρωσία, 
Πολωνία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Γερμανία, Γαλλία, Σαουδική Αραβία, Αζερμπαϊτζάν, Κροατία, Αυστραλία).

Μέγιστο επίπεδο ασφάλειας, άριστη ποιότητα κίνησης και μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.

Eργοστασιακή εγγύηση από τη Νο1 εταιρία Ανελκυστήρων στην Ελλάδα, με παράλληλη μακροχρόνια 
εξασφάλιση διάθεσης ανταλλακτικών και μεγάλη αντοχή στο χρόνο.

Προϊόντα υψηλής αισθητικής που αναδεικνύουν το χώρο σας, και προσαρμόζονται σε κάθε ανάγκη σας,  
με το μοναδικό KLEEMANN Design από τον διάσημο σχεδιαστή Ανδρέα Ζαπατίνα.
Ανταγωνιστικές τιμές και μικροί χρόνοι παράδοσης που εξασφαλίζουν άριστη σχέση ποιότητας/τιμής.

Εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών. Μπορείτε να μας βρείτε σε γραφεία εγκατάστασης σε όλη την Ελλάδα και 
επίσης σε ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο δίκτυο Εξειδικευμένων Συνεργατών. Ζητήστε τα προϊόντα μας με το 
σήμα γνησιότητας KLEEMANN.

Κάθε διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αυτός το συντηρητή που επιθυμεί και εμπιστεύεται. 
Τα προϊόντα KLEEMANN δεν δεσμεύουν τους τελικούς χρήστες με πολυετή (και ασύμφορα) συμβόλαια 
αποκλειστικής συντήρησης.

Όλα τα προϊόντα KLEEMANN συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001:2008, ακολουθούν 
κατά γράμμα τις προσταγές της οδηγίας ανελκυστήρων 95/16 EK και 2014/33/EE και συνοδεύονται από 
πιστοποιητικό αυθεντικότητας με αυτοκόλλητο ολόγραμμα ασφαλείας KLEEMANN.

Πάνω από 1150 άτομα εργάζονται για σας.

Ο κάθε ανελκυστήρας αποτελείται από αρκετά υποσυστήματα, τα οποία πρέπει να συνεργάζονται άψογα ως 
σύνολο μεταξύ τους έτσι ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτη συμβατότητα, λειτουργικότητα και το μέγιστο 
επίπεδο ασφάλειας του επιβάτη.
Η εταιρία μελετά και υποδεικνύει την ιδανική λύση για κάθε τύπο κτιρίου και κατόπιν σας παρέχει το σύνολο 
των υποσυστημάτων του ανελκυστήρα, το ΠΑΚΕΤΟ KLEEMANN.

To ΠΑΚΕΤΟ KLEEMANN προσφέρει στον ΕΠΙΒΑΤΗ του ανελκυστήρα:
Επιβεβαιωμένα και εγγυημένα, ανελκυστήρα με το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας και ποιότητας όσον 
αφορά τη λειτουργία, την ποιότητα της κίνησης αλλά και την ευκολία χρήσης του.

Ευελιξία και μεγάλη γκάμα σχεδίων και υλικών επένδυσης για τη δημιουργία ενός ανελκυστήρα 
σύμφωνα με την υπάρχουσα αισθητική και ανάγκες.
Ανελκυστήρα ειδικά σχεδιασμένο από μηχανικούς KLEEMANN, για να καλύπτει τις συγκεκριμένες 
ανάγκες τους .
Υψηλή ποιότητα υλικών που αυξάνει τη διάρκεια ζωής τους και μειώνει το κόστος συντήρησης τους.

Τη δυνατότητα για συμμόρφωση με το πρότυπο 81.70 (για Άτομα με κινητικά προβλήματα και ΑΜΕΑ) με 
παροχές όπως εύκολη πρόσβαση, σήμανση ορόφων και ηχητικές ειδοποιήσεις.

Γραπτή επιβεβαίωση, για όλα τα παραπάνω, από την KLEEMANN μέσω του Πιστοποιητικού Αυθεντικότητας 
με σήμα γνησιότητας.

Το ΠΑΚΕΤΟ KLEEMANN μπορεί να αποκτήσει αντισεισμική αλλά και αντιβανδαλική προστασία, εφόσον 
επιθυμείτε.

5στοιχεία
Γιατί ΚLEEMANN;

Γιατί Όλα KLEEMANN;


