Tο
1902 η εφεύρεση του Wills Carrier
έδωσε νέα πνοή σε αμέτρητους κλάδους και
έθεσε τις βάσεις του σύγχρονου κλιματισμού. Έτσι η Carrier
είναι ο παγκόσμιος ηγέτης σε λύσεις θέρμανσης, κλιματισμού και ψύξης,
εμπλουτίζοντας συνεχώς το ιστορικό των αποδεδειγμένων καινοτομιών της με
νέα προϊόντα και υπηρεσίες που στοχεύουν στη μεγιστοποίηση της άνεσης και
της αποδοτικότητας.
Built on Willis Carrier’s invention of modern air conditioning in 1902, Carrier is a world
leader in heating, air-conditioning and refrigeration solutions. We constantly build
upon our history of proven innovation with new products and services that improve
global comfort and efficiency.

MEETING CUSTOMER NEEDS
Carrier delivers global solutions across a broad range of applications in heating, airconditioning, refrigeration and beyond.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ
Η Carrier προσφέρει λύσεις που αφορούν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών
θέρμανσης, κλιματισμού και ψύξης, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Home comfort
Carrier heating and air-conditioning systems are trusted to bring energy-efficient,
quiet, consistent comfort to millions of people at home.

Άνεση στο σπίτι
Εκατομμύρια άνθρωποι εμπιστεύονται τα συστήματα θέρμανσης και
κλιματισμού της Carrier για υψηλή ενεργειακή απόδοση, αθόρυβη και
αξιόπιστη λειτουργία.

Building solutions
Carrier provides sustainable solutions in heating, air-conditioning, building
automation and energy services for the building life-cycle.

Λύσεις για εμπορικές & βιομηχανικές εφαρμογές
Η Carrier, πρωτοπόρος στη θέσπιση ανώτερων προδιαγραφών απόδοσης,
εξοικονόμησης ενέργειας και βιώσιμων λύσεων, παρέχει ολοκληρωμένες και
διαχρονικές ενεργειακές λύσεις για κάθε εμπορικό και βιομηχανικό κτίριο.

ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ
Γνωστά ξενοδοχεία, διεθνή αεροδρόμια, ιστορικά μουσεία, μεγάλα νοσοκομεία
και ηγετικές βιομηχανίες σε όλο τον κόσμο στηρίζονται στα συστήματα Carrier
για να προσφέρουν ένα άνετο, υγιεινό και παραγωγικό περιβάλλον στους
επισκέπτες και τους εργαζόμενους.

UNMATCHED QUALITY AND EXPERTISE
Renowned hotels, international airports, historical museums, major hospitals and
leading industries all over the world rely on Carrier equipment to provide comfortable,
healthy and productive environment to their guests & residents.
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Τα πράσινα προϊόντα προϋποθέτουν μια πράσινη εταιρεία. Στην Carrier,
η περιβαλλοντική διαχείριση αποτελεί θεμελιώδη αξία και αντανακλάται
καθημερινά στα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις λειτουργίες της, καθώς και σε
ολόκληρο το επιχειρηματικό πνεύμα της. Η διαφύλαξη του περιβάλλοντος και
η προστασία των πεπερασμένων φυσικών πόρων παραμένουν κεντρικές αρχές
της επιχειρηματικής δραστηριότητας, και η Carrier αναλαμβάνει πρωτοβουλίες
για να μοιραστεί με την αγορά την εμπειρία της σε θέματα βιωσιμότητας

στοχεύει στη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων με τον έλεγχο του εσωτερικού
περιβάλλοντος και την αναζήτηση λύσεων που ελαχιστοποιούν τον αντίκτυπό
στο φυσικό περιβάλλον.
INNOVTATION & IMPROVEMENT
Τhe words “innovation” and “improvement” represents Carrier’s search and belief in
continuous improvement of its products and services, its customers’ experience and its
environmental impact. Carrier aims to improve people’s lives through indoor environmental
control, preservation of food supplies around the world and the search
for solutions that minimize the impact on the
natural environment.

COMMITMENT TO ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY
Green products start at a green company. At Carrier, environmental stewardship is
a core value that is reflected daily in its products, services and operations, and in
the culture of its enterprise. Preservation of the environment and protecting our finite
natural resources remains a central tenet of the business, and it actively share its
sustainability expertise in the marketplace.
KAINOTOMIA & ΒΕΛΤΙΩΣΗ
Οι λέξεις «καινοτομία» και «βελτίωση» αντιπροσωπεύουν την πεποίθηση και
την έρευνα της Carrier για συνεχή βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών
της, της εμπειρίας των πελατών και του περιβαλλοντικού αντίκτυπου. Η εταιρία
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