PANASONIC
Από το 1918, η Panasonic έχει ενσωματώσει την καινοτομία στην φιλοσοφία
της, εφαρμόζοντας μελλοντικές τεχνολογίες στις σημερινές ανάγκες του
καταναλωτή με βάση τους χώρους όπου περνούν τον χρόνο τους.

A GLOBALLY TRUSTED AIR CONDITIONING BRAND#
With a diverse network of production and R&D facilities, Panasonic delivers innovative
products incorporating cutting-edge technologies that set the standard for air
conditioners worldwide.

PANASONIC
Starting back in 1918, Panasonic has constantly added to its guarantee for innovation,
taking tomorrow’s technologies and applying them to today’s customers’ needs
according to the places where customers spend most of their time.

100% PANASONIC: ‘’ΕΛΈΓΧΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ’’
Η Panasonic είναι παγκόσμιος ηγέτης και στην καινοτομία καθώς διαθέτει
περισσότερα από 91539 διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τη βελτίωση της ζωής
των πελατών της. Επίσης η εταιρία είναι αποφασισμένη να παραμείνει στην
πρώτη γραμμή της αγοράς της. Συνολικά, η εταιρεία έχει παράγει πάνω από
200 εκατομμύρια συμπιεστές και τα προϊόντα της κατασκευάζονται σε 294
εργοστάσια τα οποία βρίσκονται σ’ όλο τον κόσμο. Μπορείτε να είστε σίγουροι
για την εξαιρετικά υψηλή ποιότητα των προϊόντων της Panasonic. Αυτή η
επιθυμία για υπεροχή έχει κάνει την Panasonic κορυφαία εταιρεία στον τομέα
των συστημάτων θέρμανσης και κλειστού τύπου κλιματισμού. Τα προϊόντα της
εταιρίας προσφέρουν μέγιστη αποτελεσματικότητα, συμμορφώνονται με όλα
τα περιβαλλοντικά πρότυπα και πληρούν τις πιο avant-garde (προχωρημένες
και καινοτόμες) κατασκευαστικές απαιτήσεις της εποχής μας.

PANASONIC – ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΎΞΗΣ
Πριν από περισσότερο από 60 χρόνια, το 1958, καθώς η μια επιτυχία και η
καινοτομία διαδεχόταν την άλλη, η Panasonic σχεδιάζει, κατασκευάζει και
προσφέρει λύσεις θέρμανσης & ψύξης σε όλο το κόσμο, καταφέρνοντας να
είναι ένας από τους παγκόσμιους ηγέτες της αγοράς σε αυτόν τον τομέα.
PANASONIC HEATING AND COOLING
More than sixty years ago, in 1958, as hard work and dedication results in one
innovative product after another, Panasonic design, manufactures and offer heating
and cooling solutions worldwide, managing to be one of the world’s market leaders
in this field.
ΠΑΓΚΟΣΜΊΩΣ ΑΞΙΌΠΙΣΤΗ ΕΤΑΙΡΊΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΎ
Με ένα διαφοροποιημένο και ποικίλο δίκτυο παραγωγής και οικιακών
εγκαταστάσεων, η Panasonic προσφέρει καινοτόμα προϊόντα που
ενσωματώνουν τεχνολογίες αιχμής που θέτουν το πρότυπο για κλιματιστικά σε
όλο τον κόσμο.

100% PANASONIC: “WE CONTROL THE PROCESS”
The company is also a world leader in innovation as it has filed more than 91,539
patents to improve its customers’ lives. Moreover, Panasonic is determined to remain
at the forefront of its market. In all, the company has produced more than 200 million
compressors and its products are manufactured in 294 plants which are located
all over the world. You can be assured of the extremely high quality of Panasonic’s
products. This wish to excel has made Panasonic a leading company in heating
and turn-key air conditioning solutions. These offer maximum effectiveness, comply

προσπαθειών, τα κλιματιστικά της Panasonic πληρούν τα βιομηχανικά
πρότυπα και τους κανονισμούς σε κάθε χώρα όπου πωλούνται.
Panasonic believes that the best air conditioner is one that works quietly and
effectively in the background whilst minimising its impact on the environment.
People who use Panasonic’s products can look forward to long years of high-quality
performance without the need for constant service. As part of its rigorous design
and development process, Panasonic air conditioners undergo a variety of stringent

with all environmental standards and meet the most avant-garde
construction requirements of our time.
ΣΥΝΕΧΉΣ ΒΕΛΤΊΩΣΗ
Η Panasonic, γνωρίζει ότι πάντα το καλύτερο ακόμα να έρθει.
Γι’ αυτό οι λύσεις αναβαθμίζονται συνεχώς με την εταιρία να
δεσμεύεται ότι θα προσφέρει καινοτόμα προϊόντα στην αγορά
για να καλύψει τις ανάγκες των πελατών της αλλά και να υπερβεί
τις απαιτήσεις τους.
Οι ομάδες τεχνολογίας και σχεδιασμού της εταιρίας
προλαμβάνουν και προβλέπουν τις ανάγκες του αύριο.
Επιδιώκουν να παράγουν μικρότερες, πιο αθόρυβες και
αποτελεσματικότερες λύσεις - με καλύτερα τεχνολογικά
χαρακτηριστικά - που μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση
ενέργειας ενώ παράλληλα να παρέχουν κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας
για τον καταναλωτή.
CONSTANTLY IMPROVING
Panasonic knows that the best is always yet to come; Thus its air conditioning and
heat pump solutions are constantly upgraded. The company is committed to offer
innovative products in the heating and cooling market, in order to not only meet
customers’ needs but also exceed their requirements.
Its Technology & Design teams anticipate the needs of tomorrow. Panasonic looks to
produce smaller, quieter, efficient solutions - with better technological features – that
can reduce energy consumption while providing suitable temperature conditions for
the user.
100% PANASONIC: ΤΟ DNA ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΚΉΣ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΊΑΣ
Η Panasonic έχει σαν βάση την Ιαπωνική παράδοση του ασυμβίβαστου
ποιοτικού ελέγχου παγκοσμίως, αναπτύσσει και κατασκευάζει προϊόντα
υψηλής ποιότητας και τα παρέχει σε πελάτες σε όλο το κόσμο!

tests to ensure their effectiveness and long-term reliability. Tests for durability,
waterproofing, shock resistance, and noise are conducted on component parts or
on the finished products themselves.As a result of all of these time consuming efforts,
Panasonic air conditioners meet industrial standards and regulations in every country
where they are sold.
ΑΝΤΟΧΉ
Η Panasonic γνωρίζει τη σημασία μιας μεγάλης διάρκειας ζωής με ελάχιστη
συντήρηση. Γι’ αυτό θέτει και υποβάλει τα κλιματιστικά της σε ένα ευρύ φάσμα
δοκιμών σκληρότητας.
DURABILITY
Panasonic knows the importance of a long service life with minimal maintenance.
That’s why it subjects its air conditioners to a wide range of stringent durability tests.

100% PANASONIC, THE DNA OF JAPANESE CRAFTSMANSHIP
Panasonic is building on the Japanese tradition of uncompromising quality control
worldwide, developing and manufacturing fine products and delivering them to
customers everywhere.
Η Panasonic θεωρεί ότι το καλύτερο κλιματιστικό είναι αυτό που λειτουργεί
ήσυχα και αποτελεσματικά στο χώρο, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τις
επιπτώσεις του στο περιβάλλον.
Τα άτομα που χρησιμοποιούν τα προϊόντα της Panasonic, μπορούν να
προσβλέπουν σε μακροχρόνια παραγωγή υψηλής ποιότητας χωρίς την ανάγκη
για συνεχή εξυπηρέτηση. Ως μέρος της αυστηρής διαδικασίας σχεδιασμού και
ανάπτυξης, τα κλιματιστικά της Panasonic υποβάλλονται σε ποικίλες αυστηρές
δοκιμές για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά τους και η μακροπρόθεσμη
αξιοπιστία τους. Δοκιμές για ανθεκτικότητα, αδιαβροχοποίηση, αντοχή σε
κρούσεις και θόρυβο διενεργούνται σε κατασκευαστικά εξαρτήματα/μέρη
ή στα ίδια τα τελικά προϊόντα. Ως αποτέλεσμα όλων αυτών των χρονοβόρων
Nicou Pattichi 107B, 3070 Limassol, Cyprus
T. +357 25734901 | info@geg.com.cy | www.geg.com.cy

