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ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΓΚΑΜΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
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DESIGN
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ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΙΑ
ΣΤΑΝΤΑΡ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
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Να αναπτύσσεσαι σημαίνει να προοδεύεις 
πέρα από κάθε πρόκληση. Να προβλέπεις  
και να καινοτομείς. 
Να συνδέεσαι με τους ανθρώπους γύρω σου 
και να καταλαβαίνεις πώς ονειρεύονται να 
ζουν τη ζωή τους, και να παρέχεις λύσεις που 
την υποστηρίζουν. Να είσαι σε θέση να 
ελέγχεις ακόμη και την πιο μικρή λεπτομέρεια. 
Γιατί το μέλλον ανήκει σε εκείνους που το 
σχεδιάζουν, που μεγαλώνουν μέσα από τις 
εμπειρίες της ζωής, που σέβονται τον κόσμο 
γύρω τους και που μπορούν να μοιράζονται 
την επιτυχία.



www.kleemannlifts.com

Έναρξη
παραγωγικής
δραστηριότητας

Ολοκλήρωση
παραγωγικών
εγκαταστάσεων, 
Κιλκίς

Ολοκλήρωση
Πύργου Δοκιμών
ύψους 61 μέτρων,
Κιλκίς

Ολοκλήρωση
εργοστασίου
θαλάμων &
κατασκευής MRL

Ολοκλήρωση
Κέντρου Logistics,
Αθήνα

Έναρξη δημόσιας 
προσφοράς στο
Χρηματιστήριο Αθηνών

Ίδρυση KLEFER,
Κιλκίς

Ίδρυση
KLEEMANN Liftovi,
Σερβία

Ίδρυση
KLEEMANN China,
Κίνα
KLEEMANN Lifts UK,
Ηνωμένο Βασίλειο

Ίδρυση
KLEEMANN Lift Ro,
Ρουμανία

Ίδρυση,
Κιλκίς

Ίδρυση
KLEEMANN Asansor,
Τουρκία

Ολοκλήρωση
εργοστασίου ηλεκτρονικών

 

 

Αναπτυσσόμαστε παραμένοντας
πιστοί στην ιστορία μας και στις αξίες μας

Πιστεύουµε στην ανάπτυξη µέσα
από την προσέγγιση νέων αγορών
και µέσα από τη διαρκή µάθηση
και συλλογή εµπειριών.

1983

1985

1986

1999

2001

2002

2004

2005

2006

2010

2011 2017

20192015

Ίδρυση
KLEEMANN Australia,
Αυστραλία
KLEEMANN Aufzuge,
Γερμανία

Ίδρυσης
KLEEMANN Ascenseurs,
Γαλλία

Ολοκλήρωση
Πύργου Δοκιμών
ύψους 100 μέτρων,
παραγωγικών
εγκαταστάσεων και
γραφείων, Κίνα

NN 
urs, France

uge, 

ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ

Το 1983 η KLEEMANN
υπέγραψε συμβόλαιο
μεταφοράς τεχνογνωσίας
από τη Γερμανική εταιρία
KLEEMANN HUBTECHNIK
GmbH

    

Ιστορία  NN 
urs, France

uge, 
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Η KLEEMANN ιδρύθηκε το 1983 στο Κιλκίς και είναι σήμερα μία
από τις σημαντικότερες εταιρίες ανελκυστήρων στην Ευρωπαϊκή
και την παγκόσμια αγορά, προμηθεύοντας παντός τύπου
ανελκυστήρες για κατοικίες, δημόσιους χώρους αλλά και
ανελκυστήρες για μεταφορά φορτίων, ανυψωτικά συστήματα,
κυλιόμενες σκάλες και διαδρόμους, λύσεις προσβασιμότητας,
ανελκυστήρες πλοίων, συστήματα πάρκινγκ και εξαρτήματα.

Με ένα δίκτυο διανομής το οποίο αναπτύσσεται σε περισσότερες
από 100 χώρες, η KLEEMANN προωθεί την καινοτομία στον
σχεδιασμό και την τεχνολογία, την ευελιξία, τα υψηλής ποιότητας
προϊόντα, την αφοσίωση στην εξυπηρέτηση και στην υποστήριξη
του πελάτη σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.

Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής, το υψηλά καταρτισμένο
ανθρώπινο δυναμικό καθώς και τα κορυφαία συστήματα τεχνολογίας
και υποστήριξης logistics, καθιστούν την KLEEMANN ικανή να
δημιουργεί και να παρέχει αξιόπιστες, εξατομικευμένες λύσεις,
ξεπερνώντας κάθε πρόκληση.  



ΙΣΧΥΡΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ
Ως παγκόσμιος κατασκευαστής,
η KLEEMANN διατηρεί μία
αξιοσέβαστη θέση μεταξύ των
ηγετών της αγοράς. ∆ιανέμει τα
προϊόντα με την υπογραφή της
σε όλο τον κόσμο, αναλαμβάνοντας
να εξυπηρετήσει τον κλάδο των
κατασκευών σε κάθε μορφή του,
από μεγάλες βιομηχανίες έως
εμπορικά, δημόσια κτίρια και
ιδιωτικές κατοικίες.       

 

Η ΔΥΝΑΜΗ
ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

Να αναπτύσσεσαι σημαίνει
να μαθαίνεις διαρκώς
και να εξελίσσεσαι

 
 

ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ    

Ο όμιλος KLEEMANN
έχει λάβει διακρίσεις στα
Greek Exports Awards,
τα Growth Awards,
Most Admired Companies
in Greece και True Leaders.  

Το 2017/18 διακρίθηκε ως
National Champion στα
European Business Awards,
στην κατηγορία Εισαγωγές-
Εξαγωγές.
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Η KLEEMANN μετατρέπει κάθε έργο
σε μία γνωστική εμπειρία. Αυτό είναι
ένα από τα έμφυτα χαρακτηριστικά
του ομίλου KLEEMANN, το οποίο την
ωθεί να αναπτύσσεται διαρκώς,
ταχύτατα. Σταθερά σε εγρήγορση
και παρακολουθώντας ακατάπαυστα
τις τάσεις της αγοράς, η KLEEMANN
καινοτομεί, αναπτύσσεται εξελίσσεται
και βελτιώνεται παραμένοντας
συντονισμένη με τον παγκόσμιο
χαρακτήρα της.    

AT

ctions 
eek Exports 

owth Awards 

In 2016/17 it has also been 
hampion 

opean Business 
ds, in the category 

Import & Export award.
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Η διαρκής ανάπτυξη
και προσαρμοστικότητα
είναι κομμάτι του DNA μας



Προοδεύουμε και 
εξελισσόμαστε παγκοσμίως

100

ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ
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Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ  Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Σ ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Δραστηριοποιούμαστε σε
περισσότερες από

χώρες
στον κόσμο

Οι εγκαταστάσεις του
ομίλου KLEEMANN
καλύπτουν 260.000 m2

παγκοσμίως.
Τα 180.000 m2 από αυτά,
αποτελούν κτίρια.



Ο μοναδικός σας
συνεργάτης για όλα
όσα χρειάζεστε

PASSENGERS
LIFTS
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ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΙ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΦΟΡΤΙΩΝ

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στις επιθυμίες που
έχετε για το κάθε έργο σας ξεχωριστά και
απαντάμε πάντα με ταχύτητα και υπευθυνότητα.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΚΙΝΓΚ

ΛΥΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
ΠΛΟΙΩΝ

ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΣΚΑΛΕΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ

ΛΥΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
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Η KLEEMANN είναι ο παγκόσμιος συνεργάτης σας για κάθε τύπο
ανελκυστήρα, επιβατικού ή φορτίου, για κυλιόμενες σκάλες και
διαδρόμους, ανελκυστήρες πλοίων, συστήματα πάρκινγκ,
ανελκυστήρες πυροσβεστών, πράσινους ανελκυστήρες,
αντισεισμικούς ανελκυστήρες και προϊόντα προσβασιμότητας.

Από δημόσια έργα με σύντομους χρόνους παράδοσης, μέχρι
υψηλών προδιαγραφών, ή πιο οικονομικά έργα για ιδιωτικές
κατοικίες, η KLEEMANN αναπτύσσει κάθε φορά τα ιδανικά,
ασφαλή και αξιόπιστα προϊόντα για εσάς.

Η KLEEMANN προσφέρει ολοκληρωμένα συστήματα μηχανικών
και υδραυλικών ανελκυστήρων, με ή χωρίς το μηχανοστάσιο,
από τον αρχικό του σχεδιασμό και όλο το στάδιο ανάπτυξης του,
μέχρι και την παραγωγή.

Κάθε ανελκυστήρας ελέγχεται αυστηρά και διεξοδικά,
διασφαλίζοντας την εύκολη χρήση και την αξιοπιστία του.

Προβλέπουμε τις ανάγκες σας και
ανταποκρινόμαστε με την ευρύτερη
γκάμα προϊόντων στον κόσμο



Σύστημα ανύψωσης
σκηνής - πλατφόρμα

 5,6*7,7 μέτρα
3 στάσεις σε 6 μέτρα ύψος

Ένα ιδιαίτερα απαιτητικό έργο
με προδιαγραφές υψηλής
αντοχής στη διάβρωση, σε
θαλάσσιο περιβάλλον.

Τέσσερις ανελκυστήρες
επιβατικοί-φορτίου, 10 τόνων.

Εφαρμογή ειδικού
αντι-διαβρωτικού χρώματος,
σε συμφωνία με το ISO 12944-6.
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Καινοτομούμε για να
σας δίνουμε λύσεις 

Μερικά από τα ειδικά έργα μας
σε όλο τον κόσμο.

Θέατρο Ζακύνθου, Ελλάδα

Εξέδρα άντλησης πετρελαίου,
Νορβηγία 

Η παγκόσμια αναγνώριση που απολαμβάνουμε 
για την εξειδίκευσή μας στα ειδικά έργα, πηγάζει
από τις μοναδικές παροχές μας: η KLEEMANN 
προσφέρει προ-σχεδιασμένους αλλά και 
εξατομικευμένους ανελκυστήρες που ταιριάζουν
σε κάθε έργο ξεχωριστά.

Ανταποκρινόμαστε με υπευθυνότητα, ταχύτητα,
ακρίβεια και αποτελεσματικότητα σε προδιαγραφές
παντός τύπου - αποτέλεσμα της μεγάλης εμπειρίας
μας σε ιδιαίτερα απαιτητικά έργα. Από ένα 
πολυτελές ξενοδοχείο μέχρι μία ιδιωτική κατοικία, 
από ένα δημόσιο έργο μέχρι αθλητικές 
εγκαταστάσεις, και από ένα σχολείο μέχρι ένα 
νοσοκομειακό συγκρότημα παρεχουμε πάντα την 
κατάλληλη λύση.

TE | SPECIAL PROJECTS

A highly demanding project 

esistance 
onment.

our goods-passenger lists 

Application of special 

eece

Μηχανικός ανελκυστήρας 2000 κιλών με εξατομικευμένο θάλαμο.
Ειδικά φτιαγμένο γυαλί 2,7 μέτρων.

Ο ανελκυστήρας αποτελεί μέρος της ξενάγησης εντός του μουσείου.

TE | SPECIAL PROJECTS

A highly demanding project 

esistance 
onment.

our goods-passenger lists 

Application of special 

Εξειδίκευση
σε ειδικά έργα

eece

Μουσείο Mary Rose / Μεγάλη Βρετανία
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Η KLEEMANN είναι περήφανη για
τις σταθερές και διαχρονικές σχέσεις
που διατηρεί με τους πελάτες της. 

Συνδεόμαστε
με τους πελάτες μας
για να πετύχουμε
περισσότερα, μαζί 

Έχοντας αναπτύξει μία ισχυρή εταιρική κουλτούρα σε όλο
τον κόσμο, η εταιρία επικεντρώνεται στη δημιουργία και
διατήρηση δυνατών επαγγελματικών σχέσεων με τους
πελάτες, μέσα από συνεχή επικοινωνία μαζί τους. Παράλληλα
ενεργεί διαρκώς για τη βελτίωση της παροχής αποτελεσματικών
λύσεων, την ακόμη πιο εύκολη αμφίδρομη επικοινωνία και την
προσωπική εξυπηρέτηση.  

Η KLEEMANN έχει
δημιουργήσει ένα εσωτερικό
δίκτυο Πρεσβευτών
Πελατειακής Εμπειρίας
(Customer Experience
Ambassadors) με στόχο την
υποστήριξη των ενεργειών
που απαιτούνται για κορυφαία
επίπεδα εξυπηρέτησης

ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ

∆ημιουργούμε
λύσεις αποκλειστικά
για εσάς

RIENCE
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Η KLEEMANN εφαρμόζει στα
εργοστάσια παραγωγής της
τη μεθοδολογία 5S, με στόχο
την ενίσχυση της ομαλής ροής
εργασίας και της βελτίωσης της
παραγωγικότητας

Παρέχουμε
ταχύτατη παράδοση

Ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες σας
για ταχύτητα και ποιότητα.

Έχοντας αποκτήσει πολυετή εμπειρία υποστήριξης του κλάδου
των κατασκευών είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε την ανάγκη
αποτελεσματικής και χρονικά ακριβούς ολοκλήρωσης ενός έργου.

Για τη μείωση της πιθανότητας αλλαγών σε χρόνους αλλά και
κόστη, η KLEEMANN έχει επενδύσει σε μία σειρά από συστήματα,
εφαρμόζοντας παράλληλα ένα άρτιο και εξελιγμένο πλάνο
παραγωγής.
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ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙOU KNOW THAT

KLEEMANN is applying 
the 5S methodology in its 
manufacturing plants, 

d improve 
 and efficiency.

Η KLEEMANN αποτελεί σήμερα έναν από τους ταχύτερους
προμηθευτές στον κλάδο, επενδύοντας σε εγκαταστάσεις
σε στρατηγικά σημεία σε όλο τον κόσμο, παρέχοντας
τοπικά προϊόντα και βελτιστοποιοώντας τα συστήματα
πρόβλεψης και παρακολούθησης της παραγωγικής 
δραστηριότητας.

Βελτιστοποιημένες
διαδικασίες
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Όλα είναι δυνατά
όταν σε στηρίζουν
οι κατάλληλοι συνεργάτες

DID YOU KNOW TH

technicians a
trained each year 
by KLEEMANN.
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τεχνικοί λαμβάνουν
κάθε χρόνο ειδική
εκπαίδευση στην
KLEEMANN

200

Σας υποστηρίζουμε 24/7  
όπου κι αν βρίσκεστε

19
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ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ

'Εχουμε στην καρδιά της φιλοσοφίας μας
την ενεργή υποστήριξη των ανθρώπων μας,
των πελατών και των συνεργατών μας.

Η KLEEMANN διαθέτει μία αφοσιωμένη ομάδα
εξυπηρέτησης η οποία παρέχει επιπλέον στήριξη
και καθοδήγηση σε κάθε στάδιο του έργου. Για να
βοηθήσει πλήρεις τους πελάτες της, η εταιρία
προσφέρει πλήρεις τεχνικούς οδηγούς και εικαστικά
παραδείγματα, ενώ ταξινομεί κατάλληλα κάθε
απαραίτητη πληροφορία για να παρέχει την
ολοκληρωμένη θεωρητική και τεχνική γνώση του
επιλεγμένου προϊόντος.

Κάθε μήνα διοργανώνονται εξειδικευμένα τεχνικά
προγράμματα εκπαίδευσης για τους πελάτες μας, τα οποία
παρέχουν τη θεωρητική και τεχνική γνώση η οποία
διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα κάθε έργου που υλοποιείται.



Ελέγχουμε κάθε βήμα της
παραγωγικής διαδικασίας

Το σύστημα ελέγχου της KLEEMANN είναι
μοναδικό, γι’αυτό και διασφαλίζει την
ποιότητα των προϊόντων μας, κρατώντας
υψηλά τα επίπεδα αποτελεσματικότητας
και καινοτομίας.
100% ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΣΕ ΚΑΙΡΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Η KLEEMANN είναι ένας έμπιστος κατασκευαστής πιστοποιημένων
προϊόντων ανελκυστήρα, αφοσιωμένος στην παροχή αξιόπιστων
υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Μέσα από τον εξορθολογισμό των
διαδικασιών, η εταιρία βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των
εργασιών, πετυχαίνοντας μείωση του κόστους και καινοτομίες
στον σχεδιασμό.

Η εταιρία έχει ενσωματώσει Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας
σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Ανελκυστήρων
2014/33 / ΕΕ, Παράρτημα ΧΙ (Ενότητα Η) για τον σχεδιασμό, την
κατασκευή, τη συναρμολόγηση, την εγκατάσταση, την
επιθεώρηση και τον έλεγχο των ανελκυστήρων.

 

ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ

ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ

Ο έλεγχος ποιότητας 
εφαρμόζεται σε κάθε
καμπίνα σε

180
σημεία

Η KLEEMANN κάνει
δοκιμές στο

100%
των μονάδων ισχύος
που παράγονται σε ένα
μοναδικό εξωσομοιωτή
ο οποίος μετρά  την πίεση,
την ταχύτητα και τον
θόρυβο

EN ISO   9001:2015 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΕΝ ISO 45001: 2018  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

EN ISO 14001:2015 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

EN ISO 14006:2011 
ECO DESIGN ISO

EN ISO 10002: 2014
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΕΛΑΤΩΝ

σημεία
300

100% δοκιμές 
στο πακέτο ηλεκτρικής
εγκατάστασης σε
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100% QUALITY CONTROL

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

TH AND 
SAFETY MANAGEMENT SYSTEM

AL MANAGEMENT

Αυστηρή προσήλωση
στο σύστημα ποιότητας
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Σχεδιάζουμε για να
κάνουμε τη ζωή των
ανθρώπων καλύτερη

DID YOU KNOW TH

KLEEM
service

•  Virtua

•  Panoramic view and
   Digital animation video 
   of the p

•  Architectural assistance
   to determine materials

•  Architectural design
   assistance di
   with the customer

•  On site visit / 
   from the custome
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Σχεδιάζουμε με πάθος, προϊόντα
που συνδυάζουν υψηλή αισθητική
και λειτουργικότητα.
Δημιουργούμε προϊόντα και εμπειρίες,
επενδύοντας σε πρωτοποριακές ιδέες
και καινοτόμα σχέδια.

Το KLEEMANN Design είναι συνδεδεμένο με
τη ζωή. Ξεφεύγοντας από τον απλό σχεδιασμό
του ανελκυστήρα, η  KLEEMANN καλλιεργεί μία
ολοκληρωμένη κουλτούρα design η οποία
αναβαθμίζει κάθε στάδιο λειτουργίας του.
Είναι ένας νέος τρόπος σκέψης, μία νοοτροπία
καινοτομίας.

Στην KLEEMANN δεν βλέπουμε τον ανελκυστήρα
απλά σαν ένα θάλαμο αλλά σαν τον μοναδικό
χώρο μέσα σε ένα κτίριο ο οποίος κινείται.
Γι ' αυτό το KLEEMANN Design μετέτρεψε τη
μετακίνηση με τον ανελκυστήρα σε μία εμπειρία 
για τον επιβάτη.

Το 2007 η KLEEMANN ξεκίνησε τη δημιουργική
της έρευνα σε συνεργασία με τον βιομηχανικό
σχεδιαστή Ανδρέα Ζαπατίνα, εγκαινιάζοντας
μία νέα εποχή. Η ανταποδωτική αυτή
συνεργασία, οδήγησε στην εξερεύνηση και
δημιουργία αξιοσημείωτων νέων τεχνικών και
αισθητικών λύσεων με την υπογραφή της
KLEEMANN.

Με έμπνευση που πηγάζει από τις ανάγκες των
ανθρώπων γύρω της, η KLEEMANN δημιουργεί
χώρους που έχουν αξία και ανεβάζουν τη διάθεση. 

ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ 

Η KLEEMANN μεταμόρφωσε τον
ανελκυστήρα εισάγοντας πρώτη
στο σχεδιασμό του θαλάμου την
καμπύλη, τα έντονα χρώματα και
τον κρυφό φωτισμό

CASE STUDY
CHILL BOX / ΗΝΩΜΕΝΑ
ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ

ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ 

Η KLEEMANN παρέχει επιπρόσθετες
υπηρεσίες σε VIP έργα, όπως:

    Προτάσεις 3D

    Πανοραμικές εικόνες και ψηφιακή
    απεικόνιση του έργου

    Αρχιτεκτονική υποστήριξη για την
    επιλογή των κατάλληλων υλικών

    Αρχιτεκτονική υποστήριξη στον σχεδιασμό
    - απευθείας συνεργασία με τον πελάτη

    Επίσκεψη στο έργο – ανατροφοδότηση 
    στον πελάτη

•

•

•

•

•



Έργα που αποτελούν
σημεία αναφοράς

Ανακαλύψτε επιλεγμένα
έργα της KLEEMANN
σε όλο τον κόσμο.

 

24

Castle Château de Ferrières / Γαλλία
1 Atlas Basic

EmQuartier Εμπορικό Κέντρο / Ταϊλάνδη
1 Maisonlift

King David Κατοικίες και Γραφεία / Γεωργία
5 High Rise ανελκυστήρες και 1 Atlas Gigas  

27/9/2017   7:11:41 μμ

Εθνικό Μουσείο / Σερβία
1 Atlas Gigas, 1 Line 2000 lift & 1 Dumbwaiter

REFERENCE PROJECTS

all / Bangkok, 

apenses, Chil
Nobu / Κατάρ
2 Atlas MRL & 1 FlexyLIFT

Lesnina XXXL / Κροατία
2 Atlas Gigas & 2 Hydraulic ανελκυστήρες επιβατών

Διεθνές Αεροδρόμιο / Ισλανδία
9 Atlas Basic, 2 Atlas MRL Πανοραμικοί ανελκυστήρες, 2 Atlas Super Gigas,
10 κυλιόμενες σκάλες

Ξενοδοχείο Platinum / Ρόδος, Ελλάδα
2 Traction MR Πανοραμικοί ανελκυστήρες



DID YOU KNOW TH

of KLEEMANN employees 
are being trained 
and coached on a yearly 
basis.

95

Η KLEEMANN έχει σχεδιάσει, υλοποιήσει και εφαρμόσει
την Πολιτική Εκπαίδευσης και Εξέλιξης.

Βασισμένη στα μοναδικά ταλέντα και τις ιδιαίτερες
ανάγκες του κάθε μέλους της ομάδας της, η KLEEMANN
μέσα από μία προσωπική διαδικασία εκπαίδευσης, δίνει
στα στελέχη της την ευκαιρία να πετύχουν τους στόχους
τους, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. 

Εκπαίδευση
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΣΚΕΨΗ
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Best
Workplaces
Greece

2012

Best
Workplaces
Greece

2015

των εργαζομένων
στην KLEEMANN
εκπαιδεύονται
κάθε χρόνο

95%

ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ

ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ

Η KLEEMANN έχει βραβευθεί
δύο φορές ως Great Place to Work
(2012 και 2015), με το βραβείο
HR (2016), και Χρυσό, Αργυρό και
Χάλκινο βραβειο Health and Safety
Awards (2021)

Αναπτυσσόμαστε και πετυχαίνουμε
τους στόχους μας γιατί τοποθετούμε
τον άνθρωπο στην καρδιά της
επαγγελματικής μας κουλτούρας
Λειτουργούμε, μοιραζόμαστε
και δημιουργούμε μαζί.
Είμαστε περήφανοι για το μοναδικό περιβάλλον εργασίας μας, το οποίο
προωθεί τόσο τον επαγγελματισμό όσο και την καλή διάθεση, πάντα
μέσα σε ένα πνεύμα συνεργασίας. Στην KLEEMANN καλλιεργούμε μία
κουλτούρα εμπιστοσύνης και σεβασμού στην οποία οι άνθρωποι χαίρονται
να εργάζονται μαζί.

Στην καρδιά της φιλοσοφίας της KLEEMANN βρίσκεται η έμφαση στη
δημιουργικότητα, και την καινοτομία. Το πιο πολύτιμο χαρακτηριστικό μας
είναι και αυτό που μας ενώνει όλους: το πάθος μας για τον άνθρωπο. Μέσα
από τη δέσμευσή μας για την ασφάλειά του, αναπτύσσουμε διαδικασίες οι
οποίες δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες εργασίας για όλους.

Υιοθετούμε ένα περιβάλλον το οποίο ενθαρρύνει όλους τους εργαζομένους
να συμμετέχουν, να αναπτύσσονται, να καινοτομούν και να πετυχαίνουν
μοναδικά αποτελέσματα. Είμαστε μία ομάδα η οποία στοχεύει πάντα
στο καλύτερο - στη δημιουργία προϊόντων υψηλής ποιότητας και κορυφαίων
υπηρεσιών, στη σύναψη σχέσεων εργασίας ανεκτίμητης αξίας  καθώς και μία
δυνατή σύνδεση με την κοινωνία και τον κλάδο.  Γι’αυτό έχουμε βραβευθεί
ως μία εταιρία με τις καλύτερες συνθήκες εργασίας στην Ελλάδα.



ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ

Η KLEEMANN
διαχειρίζεται το

100%  

28

28-29 RESPECTS.pdf   1   27/9/2017   5:44:31 μμ

27/9/2017   7:11:43 μμ

των αποβλήτων της 

Σεβόμαστε πραγματικά
τον κόσμο στον οποίο ζούμε

Η KLEEMANN ήταν η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα που απέκτησε
πιστοποίηση σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης για το περιβάλλον
ISO 14001: 2015.

Το Σύστημα περιβαλοντικής Διαχείρισης (ECO Design) καθορίζει την
ολοκληρωμένη διαδικασία του σχεδιασμού και της ανάπτυξης των
προϊόντων μας, η οποία στοχεύει στη μείωση των συνεπειών τους στο
περιβάλλον καθώς και στη βελτίωση της απόδοσης των προϊόντων με
σεβασμό στο περιβάλλον καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους, από τα υλικά
που τα αποτελούν μέχρι το τέλος χρήσης τους.



Μοιραζόμαστε μαζί σας
την εμπειρία KLEEMANN

30

Δείτε το video των
εγκαταστάσεών μας

30-31 TOUR.pdf   1   27/9/2017   6:55:11 μμ
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Για να μοιραστούμε μαζί σας τη γνώση μας,
σας προσκαλλούμε να συμμετέχετε στο
KLEEMANN Experience Tour (σε μία εμπειρία
περιήγησης KLEEMANN) στις κεντρικές
εγκαταστάσεις μας. Γνωρίστε μας από κοντά
και μυηθείτε στην κουλτούρα της KLEEMANN.

Επισκεφτείτε μας
και ανακαλύψτε
γιατί είμαστε
ξεχωριστοί

27/9/2017   7:11:45 μμ
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Η KLEEMANN έχει διασφαλίσει την ορθότητα των πληροφοριών που αναφέρονται σε αυτό το φυλλάδιο.
Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν παραλείψεις και τυπογραφικά λάθη.
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ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
Βιομηχανική περιοχή Κιλκίς
Τ.Θ. 25, Κιλκίς, 611 00 - Ελλάδα
Γ.Ε.ΜΗ. 14486435000
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While every e�ort has been made to ensure the accuracy of the information in this 
brochure, KLEEMANN assumes no responsibility for omissions or typographical errors.

Copyright © KLEEMANN 2020   
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KLEEMANN HELLAS SA
Kilkis Industrial Area,
P.O. BOX 25, Kilkis, 611 00 - Greece
G.E.MI. 14486435000 


