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Λύσεις για κάθε ανάγκη
Solutions to every need



Heating, Cooling, 

Ventilation Solutions



Who we are
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• Η AirwaySolutions είναι μέλος του δυναμικού ομίλου 

εταιρειών GDL GREEN ENERGY ο οποίος δραστηριοποιείται και 

προσφέρει καινοτόμες και ολοκληρωμένες λύσεις στους τομείς 

των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, Εξοικονόμησης Ενέργειας, 

Θέρμανσης, Κλιματισμού και Ενεργειακών Υπηρεσιών. 

• Στρατηγικός στόχος του ομίλου είναι η αναγνώριση της 

εξειδίκευσης και της πολυετούς εμπειρίας, καθώς επίσης και η 

κατάκτηση μίας ηγετικής θέσης στον τομέα της Πράσινης Ενέργειας. 

• Η εταιρεία μας AirwaySolutions, έντονα ευαισθητοποιημένη 

για τη μέγιστη προστασία του περιβάλλοντος, διαθέτει 

στην αγορά προϊόντα των υψηλότερων προδιαγραφών 

ποιότητας, καινοτομίας και αξιοπιστίας με έμφαση στη 

μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και σε συνδυασμό με την 

απελευθέρωση ελάχιστου όγκου ατμοσφαιρικών ρύπων.

 • Η εταιρεία AirwaySolutions είναι ο επίσημος συνεργάτης των 

εταιρειών Carrier και Panasonic στην Κύπρο.

• Εταιρείες παγκοσμίου φήμης που είναι ηγέτες στην ανάπτυξη 

και τεχνολογία συστημάτων κλιματισμού/θέρμανσης και 

εξαερισμού έχουν επιλέξει την AirwaySolutions ως τον 

κύριο συνεργάτη τους στην Κυπριακή αγορά. Εταιρείες που 

εκατομμύρια άνθρωποι εμπιστεύονται την πρωτοπορία και την 

τεχνογνωσία τους.

   

• H συνεχής ανάπτυξη και εξέλιξη της εταιρείας σε συνδυασμό με 

το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της και τη μεγάλη εμπειρία μας 

σε δύσκολες και απαιτητικές εφαρμογές, μας δίνει τη δυνατότητα 

επίλυσης των οποιονδήποτε αναγκών και απαιτήσεων σας! 

• Στόχος μας είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών σας! 

• AirwaySolutions is a member of the GDL GREEN ENERGY GROUP which 

provides effective solutions in the fields of Renewable Energy, Energy Saving, 

Heating, Air-Conditioning and Energy Services.

• Our group’s strategic goal is the recognition and awareness of its expertise and its 

multiannual experience as well as to gain a leading position and role in the field of 

Green Energy. 

• As the company is highly sensitive to environmental protection, provides the 

market with innovative and reliable products in highest quality, in order to achieve 

the maximum energy savings and at the same time the minimum volume of air 

pollutants.

•  AirwaySolutions is the official partner of  ωω and Panasonic in Cyprus.

• AirwaySolutions has been selected as the main partner in Cyprus by worldwide 

famous companies which are leaders in the development and technology of air-

conditioning/heating and ventilation systems.  

•  The continuous development of the company combined with its highly-trained 

staff and our extensive experience in difficult and demanding applications, enables 

us to efficiently meet and meet your all your needs and requirements!

• Our main goal is to efficiently meet all your needs and requirements. 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ



ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Services

Κύριο μέλημά μας να δημιουργούμε και να προσφέρουμε 

στους πελάτες μας ένα άνετο περιβάλλον, υψηλής ποιότητας 

και άριστης ενεργειακής απόδοσης που ανταποκρίνεται στις 

οποιεσδήποτε ανάγκες θέρμανσης και ψύξης. Nα συνεχίσουμε να 

είμαστε η πρώτη επιλογή της αγοράς σε εφαρμογές κλιματισμού, 

θέρμανσης, αερισμού – εξαερισμού παγκύπρια, προσφέροντας 

πάντα τις καταλληλότερες και πιο ποιοτικές λύσεις.  

Our main goal is to create and offer our customers, a comfortable 

and high-quality environment with excellent energy efficiency in 

order to efficiently meet their heating and cooling needs. Also, we 

aim to be the first choice of air-conditioning, heating, ventilation 

and industrial refrigeration applications all over Cyprus, and always 

offer the most appropriate, effective and high-quality solutions to 

our customers. 

Our vision

ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ, 
Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ! 
Our people, our strength!

Η δύναμη και η ραχοκοκαλιά της εταιρείας μας είναι το προσοντούχο και άριστα εκπαιδευμένο, αφοσιωμένο και έμπειρο 

προσωπικό μας. Μία ομάδα υψηλά εξειδικευμένων επαγγελματιών με κύριο μέλημα να προσφέρουν τις καταλληλότερες λύσεις στις 

οποιεσδήποτε απαιτήσεις και ανάγκες των πελατών και των συνεργατών μας. 

The strength and the backbone of our company is our qualified and highly-trained, dedicated and experienced staff. A team of highly 

specialized professionals whose main goal is to offer the most effective and appropriate solutions to the requirements and needs of our 

customers and our partners as well. 
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Προσφέρουμε τη μεγαλύτερη επιλογή λύσεων για θέρμανση και ψύξη στην αγορά, ικανοποιώντας κάθε ανάγκη 

και απαίτηση του πελάτη. 

We offer the largest selection of heating and cooling solutions on the market, satisfying any need and requirement of 

the client.

Αξιοποιώντας την εμπειρία και την εξειδίκευση, στόχος μας είναι η ικανοποίηση των ιδιαίτερων απαιτήσεων του 

κάθε πελάτη παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο σύνολο υπηρεσιών που βασίζεται στην τεχνογνωσία, στην υψηλή 

ποιότητα προϊόντων καθώς και στην υποστήριξη μετά την πώληση.  

Building on experience and expertise, our main goal is to meet the specific requirements of each customer by providing a 

comprehensive set of services based our know-how, our high-quality products as well as our after-sales support.  

Προσφέρουμε λύσεις για κατοικίες, καταστήματα, ξενοδοχεία, βιομηχανίες, χώρους αναψυχής, γραφεία, μεγάλα 

κτήρια, συστήματα βιομηχανικής ανάπτυξης κ.α. 

We offer solutions for homes, shops, hotels, industries, offices, large buildings, industrial development systems etc



Οι ανάγκες του πελάτη δεν σταματάνε με την πώληση του προϊόντος. 

Συνεχίζουνε μέχρι το τέλος της ζωής του προϊόντος. 

Η άριστη εξυπηρέτηση χαρακτηρίζει τις άριστες επιχειρήσεις! 

Άριστη τεχνική υποστήριξη, από τη SAcS

Η άριστη τεχνική υποστήριξη ολόκληρης της γκάμας των διαθέσιμων 

προϊόντων από την AirwaySolutions υποστηρίζεται μέσω της 

θυγατρικής εταιρείας SAcS (Superior Air-conditioning Services). 

Αυτό μας καθιστά ως τον πλέον έμπειρο και αξιόπιστο συνεργάτη 

σε θέματα κλιματισμού και θέρμανσης. 

Η Superior Air conditioning Services – SAcS, στελεχωμένη με 

έμπειρο και εκπαιδευμένο προσωπικό, παρέχει από το 2011 τεχνική 

υποστήριξη στις εγκαταστάσεις εμπορικού και βιομηχανικού 

κλιματισμού στην κυπριακή αγορά. Η εταιρεία δίνει έμφαση 

στις ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες της Κύπρου, τις οποίες 

παρακολουθεί και μελετά συνεχώς, προσαρμόζοντας ανάλογα τις 

ανάγκες συντήρησης των εγκατεστημένων συστημάτων.

Βασική προτεραιότητα μας η ικανοποίηση των αναγκών των 

πελατών μας. Οι τεχνικοί μας βρίσκονται εδώ για να αναλάβουν 

δράση άμεσα, και να σας προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις και 

να διασφαλίσουν τη σωστή λειτουργία του προϊόντος σας σε όλη τη 

διάρκεια ζωής του. 

Customers’ needs do not cease with the purchase of the product. 

Customers’ needs occur until the end of the product’s life cycle.

Excellent technical support by SAcS.

SAcS (Superior Air-conditioning Services), a subsidiary company 

of AirwaySolutions, offers an excellent technical support for the 

full range of AirwaySolutions’ products. This makes us the most 

experienced and reliable partner in air-conditioning and heating. 

Superior Air-Conditioning Services - SAcS, staffed by experienced 

and trained personnel by providing technical support since 2011 for 

commercial and industrial air conditioning in the Cypriot market. The 

company focuses on the special climatic conditions of Cyprus, which it 

continually monitors and studies, adapting the maintenance needs of 

the installed systems accordingly.  

Our main priority is to successfully meet customers’ needs. Our 

technicians are always here to take action and help immediately offer 

you completed solutions as well as to ensure the proper operation of 

your product throughout its life cycle.
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Στόχος μας είναι 
η εξυπηρέτηση των 

αναγκών σας! 
Our main goal is to efficiently meet 

all your needs and requirements. 



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ C ARRIER
Carrier Installations

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ PANASONIC
Panasonic Installations
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Nicou Pattichi 107B, 3070 Limassol, Cyprus

T. +357 25734901  |  info@geg.com.cy

www.airway-solutions.com


