
Ολοκληρωμένες
& Υπεύθυνες Λύσεις





Η ελληνική Εταιρία ΤΕΜΑΚ, από το 1980, κατέχει εξέχουσα 
θέση στον κλάδο της Επεξεργασίας Νερού, προσφέροντας 
σε κάθε πελάτη που την εμπιστεύεται εξατομικευμένες και 
ποιοτικές λύσεις υψηλής απόδοσης, συμβάλλοντας ενεργά 
στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Χάρη στην παραγωγή των συστημάτων της στην Ελλάδα, την 
πλήρη γκάμα προϊόντων επεξεργασίας νερού που διαθέτει 
και, κυρίως, την υψηλή τεχνογνωσία και εμπειρία των 
εξειδικευμένων στελεχών της, παρέχει ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΈΣ 
ΛΎΣΈΙΣ, καλύπτοντας το σύνολο των αναγκών των πελατών 
με αξιοπιστία και συνέπεια.

Με εφαλτήριο το ΟΡΑΜΑ της που είναι να αναγνωρι-
στεί διεθνώς ως ο Ιδανικός Συνεργάτης που παρέχει 
Βέλτιστες Λύσεις και Οφέλη, αναπτύσσεται παραμένο-
ντας πιστή στην ΑΠΟΣΤΟΛΗ της να εξασφαλίζει νερό 
υψηλής ποιότητας μέσα από την ανάπτυξη και εφαρ-
μογή καινοτόμων τεχνολογιών επεξεργασίας νερού, 
με σεβασμό στις ανθρώπινες αξίες, το φυσικό περιβάλ-
λον και την ισορροπία του υδάτινου ισοζυγίου.

Άλλωστε, απόδειξη της εμπειρίας και εξειδίκευσης της 
ΤΕΜΑΚ στην επεξεργασία νερού αποτελούν τα περισσότερα 
από 750.000 κυβικά καθαρού πόσιμου νερού ή νερού 
κατάλληλου για διάφορες χρήσεις που παράγονται 
καθημερινά από τις εγκατεστημένες εφαρμογές της στην 
Ελλάδα και σε πάνω από 26 χώρες του εξωτερικού.
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ποιότητα&αξιοπιστία

SECOND PRIZE



1980

2000

2015

2018

Ιδρύεται η Εταιρία 
ΤΕΜΑΚ με 
εγκαταστάσεις στην 
Αθήνα, έχοντας ως 
κύρια δραστηριότητα την 
εμπορία εξοπλισμού 
νερού και δικτύων ατμού.

Η πιστοποίηση της ΤΕΜΑΚ 
κατά το διεθνές πρότυπο 
ISO 9001 που αφορά στην 
«Ποιότητα και Αξιοπιστία 
Παντού» αποτελεί την 
πρώτη εμπράγματη 
απόδειξη ότι η υψηλή 
ποιότητα αποτελεί βασικό 
πυλώνα των δράσεων και 
της αναπτυξιακής πορείας 
της Εταιρίας.

Ακολουθεί η πιστοποίηση και εφαρμογή 
συστήματος διαχείρισης σύμφωνα με το 

πρότυπο OHSAS 18001:2007 που 
αφορά στην υγεία και ασφάλεια των 

εργαζομένων, που αποτελούν 
πρωταρχικούς στόχους της Εταιρίας.

Η ΤΕΜΑΚ κατασκευάζει τη μεγαλύτερη 
μονάδα αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού 
στην Ελλάδα με δυνατότητα παραγωγής 

10.000 κυβικών πόσιμου νερού την ημέρα.

2014
Η ανάληψη σχεδιασμού, κατασκευής, εγκατάστασης 
και λειτουργίας μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού 
νερού για 12 έτη σε νησί της Ελλάδας αποτελεί την 
έμπρακτη επιβεβαίωση της υψηλής ικανότητας της 
Εταιρίας να διεκπεραιώνει έργα υψηλών 
απαιτήσεων.

1985
Διευρύνονται οι 
δραστηριότητες με τη 
δυναμική είσοδο στον 
τομέα του εξοπλισμού 
δικτύων ρευστών.

Η έναρξη της εξαγωγικής 
δραστηριότητας της ΤΕΜΑΚ στη 

Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική 
και την Ευρώπη σηματοδοτεί μία 

νέα εποχή, αποτελώντας όμως τη 
φυσική συνέπεια ενός πολύ καλά 

οργανωμένου στρατηγικού σχεδίου.

2011
Η πιστοποίηση ISO 
14001/2004, που αφορά στην 
τήρηση διαδικασιών 
περιβαλλοντικής διαχείρισης, 
σφραγίζει το γεγονός ότι στο 
επίκεντρο των δράσεών της η 
ΤΕΜΑΚ έχει το περιβάλλον.

2008

Η θέση της Εταιρίας στον κλάδο 
της υγείας ισχυροποιείται με τη 
διεθνή πιστοποίηση CE Medical 
που αφορά στη μελέτη, σχεδιασμό, 
παραγωγή, εγκατάσταση και τεχνική 
υποστήριξη συστημάτων 
επεξεργασίας νερού κατάλληλων 
για αιμοκάθαρση.

2017
Ως επιστέγασμα της στοχευμένης εξαγωγικής δραστηριότητας, το 

έργο της ΤΕΜΑΚ αναγνωρίζεται διεθνώς, καθώς είναι η πρώτη 
ελληνική Εταιρία που κερδίζει το δεύτερο βραβείο "Mohammed Bin 

Rashid Al Maktoum Global Water Award" (Παγκόσμιο Βραβείο 
Νερού) που αφορά στην εξεύρεση καινοτόμων λύσεων για το 

πρόβλημα της λειψυδρίας στον κόσμο.

Η επιτυχημένη πορεία 
υποστηρίζεται από την 
έναρξη λειτουργίας 
ιδιόκτητων εγκαταστάσεων 
στη Βιομηχανική Περιοχή 
Αχαρνών στην Αθήνα, που 
περιλαμβάνουν γραφεία, 
καθώς και χώρους 
παραγωγής, αποθήκευσης 
και παρουσίασης των 
προϊόντων και τεχνολογιών 
της Εταιρίας.

1995
Την γκάμα των προϊόντων επεξεργασίας 

νερού συμπληρώνουν τα χημικά 
πρόσθετα, δίνοντας ταυτόχρονα τη 

δυνατότητα παροχής ολοκληρωμένων 
λύσεων στους πελάτες καλύπτοντας, 
πλέον, το σύνολο των αναγκών τους.

1992

 
Η πορεία 
ανάπτυξής μας

2007

2005

Με κινητήριο δύναμη την απόλυτη 
ικανοποίηση των πελατών μας, είμαστε 
έτοιμοι να ανταποκριθούμε με επιτυχία στις 
προκλήσεις του μέλλοντος συνεχίζοντας 
την αναπτυξιακή μας πορεία.

Εκσυγχρονίζονται οι 
εγκαταστάσεις οι 

οποίες, σε συνδυασμό 
με την παράλληλη 

τεχνολογική εξέλιξη και 
ανάπτυξη της 

τεχνογνωσίας της 
Εταιρίας, αποτελούν το 

εφαλτήριο για την 
έναρξη παραγωγής 

συστημάτων 
επεξεργασίας νερού.
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• Επιχειρηματική αριστεία • Υπευθυνότητα 
• Επαγγελματισμός • Τεχνογνωσία 

• Εξωστρέφεια • Ακεραιότητα
• Ποιότητα • Δέσμευση

• Ομαδικότητα



για το
περιβάλλον μας

Μέσα από τη λειτουργία και τις ενέργειές μας συμβάλλουμε ενεργά:
•  Σε καινοτόμες προσεγγίσεις, σχετικές με την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, που περιορίζουν τη σπατάλη και υπο-

στηρίζουν ΦΙΛΙΚΈΣ ΛΎΣΈΙΣ για το περιβάλλον.
• Στην πιστή εφαρμογή όλων των διεθνών κανονισμών υιοθετώντας αυστηρές πρακτικές ελέγχου για την υλοποίησή τους.
• Στη διεύρυνση των τεχνικών προδιαγραφών με την ουσιαστική υιοθέτηση νέων στάνταρντ ποιότητας.
• Στη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας και του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.
• Στην πρόληψη και ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων που έχουν τα έργα μας στο περιβάλλον.
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οι
αρχές μας 

για τους
πελάτες μας

για το
προσωπικό μας

Το συγκριτικό πλεονέκτημά μας σχετίζεται με τον αποτελεσματικό τρό-
πο με τον οποίο ικανοποιούμε τις ανάγκες των πελατών μας:
•  Σχεδιάζουμε πάντα την ιδανική λύση για κάθε πελάτη, σύμφωνα με 

τις προδιαγραφές και τις δυνατότητές του.
•  Μελετάμε, σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε, εγκαθιστούμε και υποστη-

ρίζουμε κάθε έργο με υπευθυνότητα, επιτυγχάνοντας υψηλή απόδο-
ση και εξοικονόμηση κόστους με στόχο την επίτευξη του μέγιστου 
δυνατού κέρδους για τον πελάτη μας.

•  Βρισκόμαστε ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΤΟΎ ανταποκρινόμενοι με επιτυχία 
σε κάθε θέμα που τον απασχολεί.

Η φιλοσοφία και τα αποτελέσματά μας στηρίζονται στους μηχανικούς, 
τους τεχνικούς και τους διοικητικούς υπαλλήλους μας, οι οποίοι:
•  Εκπαιδεύονται και επιμορφώνονται διαρκώς σε κάθε νέα τεχνολογία.
•  Λειτουργούν σε επαγγελματικές συνθήκες ελεύθερης ανάπτυξης των 

δυνατοτήτων τους και διαρκούς επαγγελματικής ανέλιξής τους.
Στην ΤΕΜΑΚ είμαστε υπερήφανοι διότι δε διαθέτουμε απλώς συνεπείς 
και επιμορφωμένους επαγγελματίες, αλλά ΟΜΑΔΈΣ ΈΙΔΙΚΩΝ που 
διευρύνουν συνεχώς τις ικανότητές τους παράγοντας αυθεντική ελληνι-
κή τεχνογνωσία.



αναπτυσσόμαστε 
δυναμικά
σε ολόκληρο
τον κόσμο

Ομάν
35 m3/ημέρα
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

Αίγυπτος
1.000 m3/ημέρα
Ξενοδοχείο

Νιγηρία
2.800 m3/ημέρα
Βιομηχανία

Σαουδική Αραβία
200 m3/ημέρα
Ναυτική Βάση

Έλλάδα
10.000 m3/ημέρα 
Δήμος



Η κατάκτηση ηγετικής θέσης στην Έλλάδα στον Κλάδο 
Έπεξεργασίας Νερού και το πλούσιο χαρτοφυλάκιό μας με αξι-
όλογα έργα ήταν το έναυσμα για να ξεκινήσουμε το 2005 την εξα-
γωγική μας δραστηριότητα.
Πολύ γρήγορα η φήμη μας εξαπλώθηκε παγκοσμίως, αφενός λόγω 
της υψηλής τεχνογνωσίας και εμπειρίας μας, αφετέρου λόγω του 

επαγγελματισμού και της συνέπειάς μας στην παράδοση όλων των έργων που αναλαμβάνουμε με επι-
τυχία στον συμφωνημένο χρόνο, τηρώντας όλες τις προαπαιτούμενες προδιαγραφές.
 
Με ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα την υψηλή ικανότητα ανταπόκρισης σε διαφορετικές γεωμορφολογικές ή άλλες
ιδιαιτερότητες που ισχύουν στις χώρες του εξωτερικού όπου δραστηριοποιούμαστε, έχουμε πλέον εγκαταστήσει έργα επεξεργα-
σίας νερού σε πάνω από 26 χώρες με δυναμικότητα παραγωγής περισσότερων από 750.000 κυβικών νερό ανά ημέρα. 
 
Έντονη εξαγωγική δραστηριότητα έχει αναπτυχθεί στην Ευρώπη (σε Αλβανία, Βουλγαρία, Κύπρο, Ρουμανία, Ρωσία) στην Αφρική 
(σε Νιγηρία, Τζιμπουτί) και σε χώρες της Μέσης Ανατολής (σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία), ενώ επεκτείνονται 
οι συνεργασίες μας σε χώρες της Βόρειας Αφρικής (σε Αίγυπτο, Αλγερία, Μαρόκο, Τυνησία) και στον Περσικό Κόλπο (σε Κατάρ, 
Κουβέιτ, Ομάν), στις Μαλδίβες και στον Μαυρίκιο.

>26 χώρες
750.000 m3/ημέρα
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Κουβέιτ
1.800 m3/ημέρα
Δήμος

Ομάν
500 m3/ημέρα
Δήμος

Κουβέιτ
4.000 m3/ ημέρα
Άρδευση

Ρωσία
60 m3/ημέρα
Ναυτιλία



κατάλληλα συστήματα επεξεργασίας νερού σημαίνουν
απόδοση & οικονομία

ολοκληρωμένες λύσεις με
συνέπεια &
υπευθυνότητα

Στην ΤΕΜΑΚ, η Επιχειρηματική Αριστεία αποτελεί τον αέναο στόχο 
μας από την πρώτη ημέρα της ίδρυσής της. Μετά από πάνω από 
σαράντα χρόνια λειτουργίας και επικεντρωμένης τεχνογνωσίας 
στον κλάδο επεξεργασίας νερού αποτελούμε τον ιδανικό συνερ-
γάτη που ανταποκρίνεται με επιτυχία σε όλες τις προκλήσεις. Στο 
πλαίσιο αυτό, διαθέτουμε πλήρη γκάμα προϊόντων και 
υπηρεσιών που καλύπτουν ολοκληρωμένα τις ανά-
γκες των πελατών.  
 
Άλλωστε, ένα από τα μεγαλύτερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά 
μας είναι ότι γνωρίζουμε σε βάθος τις ιδιαιτερότητες 
όλων των κλάδων της οικονομίας έχοντας ήδη στο χαρ-
τοφυλάκιό μας πολυάριθμες εγκατεστημένες εφαρμογές.

Στην ΤΕΜΑΚ μελετάμε, σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε, 
εγκαθιστούμε και υποστηρίζουμε συστήματα και λύ-
σεις επεξεργασίας νερού από δίκτυα ύδρευσης, νερά επιφα-
νειακά, θαλασσινά, υφάλμυρα, γεωτρήσεων και ανακύκλωσης. 
Αναλαμβάνουμε την προστασία των δικτύων ατμοπαραγωγής και 
ψύξης από καθαλατώσεις, διαβρώσεις, μικροβιολογική ρύπανση, 
κ.λ.π. με τη χρήση κατάλληλων και υψηλών προδιαγραφών χημικών 
πρόσθετων και εφοδιάζουμε την αγορά με όλα τα απαραίτητα υλι-
κά στον τομέα του εξοπλισμού δικτύων ατμού-νερού-ρευστών.

Όλοι οι πελάτες μας απολαμβάνουν την ίδια εξυπηρέτηση που 
διακρίνεται από σεβασμό και υπευθυνότητα. Με επίκεντρo την 
απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη και την επίτευξη των δικών του 
στόχων, προσφέρουμε τη λύση που ανταποκρίνεται στις πραγματι-
κές ανάγκες του.  
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συστήματα 
επεξεργασίας
νερού

Αφαίρεση θολότητας, αιωρούμενων στερεών, σιδήρου, μαγγανίου, 
αρσενικού, οργανικού φορτίου και άλλων ανεπιθύμητων στοιχείων

φίλτρανση

Αφαλάτωση:
•Υφάλμυρου και 
•Θαλασσινού νερού

Παραγωγή νερού για:
•Πόσιμο και γενική χρήση
•Νερό παραγωγής και ειδικές εφαρμογές
•Υπερκάθαρο 
•Τροφοδοσία λέβητα, πύργου ψύξης
•Άρδευση
• Προστασία υδραυλικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού από 
επικαθήσεις αλάτων, διάβρωση, μικρόβια

• Τελικό στάδιο βιολογικού καθαρισμού (3βάθμια επεξεργασία)

αντίστροφη ώσμωση

Χλωρίωση, όζον, συστήματα υπεριώδους ακτινοβολίας

απολύμανση
Αποσκλήρυνση, απιονισμός, απονίτρωση

ιοντοεναλλαγή

Ατμολέβητες χαμηλής και υψηλής πίεσης
Λέβητες νερού και πύργους ψύξης
Κλειστά συστήματα ανακυκλοφορίας ψυχρού ή ζεστού νερού
 Ανοιχτά συστήματα ανακυκλοφορίας ψυχρού ή ζεστού νερού
 Εγκαταστάσεις μεμβρανών αντίστροφης ώσμωσης, υπερδιήθησης ή 

νανοδιήθησης

χημικά πρόσθετα για
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Τομείς δραστηριοποίησης
Οι απαιτήσεις ποιότητας νερού σε ένα πλήθος 
εφαρμογών, εξασφαλίζοντας την αδιάκοπη 
λειτουργία της παραγωγικής διαδικασίας και 
την άριστη κατάσταση του εξοπλισμού και των 
υποδομών, ικανοποιούνται απόλυτα με τη χρήση 
ειδικά σχεδιασμένων συστημάτων επεξεργασίας 
νερού και της επιλογής του κατάλληλου κατά πε-
ρίπτωση εξοπλισμού δικτύων - ρευστών.

Με κύριο μέλημα τη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής και την προστασία του περιβάλλοντος, 
μέσω της ορθολογικής διαχείρισης του διαθέ-
σιμου και απορριπτόμενου νερού, γίνεται ειδική 
μελέτη για την εφαρμογή των πλέον ενδεδειγμέ-
νων λύσεων, με στόχο τη διασφάλιση καθαρού 
πόσιμου νερού και, παράλληλα, κατάλληλου για 
την προστασία των υδραυλικών εγκαταστάσεων, 
των οικιακών συσκευών, κ.ά.

Η πολυετής εμπειρία, η εξειδικευμένη τεχνο-
γνωσία μας και η παροχή υψηλής ποιότητας 
εξοπλισμού, εξασφαλίζουν τη μέγιστη απόδο-
ση της επένδυσης και τη βελτιστοποίηση λει-
τουργίας του εξοπλισμού, μέσω του άριστου 
σχεδιασμού των εφαρμοζόμενων συστημάτων 
και της επιλογής εξαιρετικής ποιότητας υλικών 
κατασκευής, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες απαιτή-
σεις του κλάδου.

Τα ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας νε-
ρού βελτιώνουν την απόδοση στον πρωτογενή 
τομέα με αποτέλεσμα τη διακριτή υψηλή ποιό-
τητα των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων, 
αλλά και τη βελτιστοποίηση λειτουργίας και υψη-
λής απόδοσης των υποδομών των θερμοκηπίων, 
των ιχθυοκαλλιεργειών και των ιχθυογεννητικών 
σταθμών.



Η συνεχής και αξιόπιστη ποιότητα νερού απο-
τελεί το κλειδί για μια επιτυχημένη και ασφαλή 
θεραπεία αιμοκάθαρσης, τροφοδοτώντας με 
άριστη ποιότητα απιονισμένου νερού τον ερ-
γαστηριακό εξοπλισμό και παράγοντας νερό 
κατάλληλο για τις γενικές χρήσεις, την τροφο-
δοσία των λεβήτων και των πύργων ψύξης.

Παραγωγή υπερκάθαρου νερού αυστηρών προ-
διαγραφών υψηλής ποιότητας, κατάλληλο για 
την παραγωγή ατμού σε εργοστάσια παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω συστημάτων επε-
ξεργασίας νερού, με τις πλέον σύγχρονες τε-
χνολογίες που χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα.

Διασφάλιση άριστης ποιότητας νερού για όλες 
τις χρήσεις με το ελάχιστο κόστος λειτουργίας 
και συντήρησης. Διατήρηση σε άριστη κατάστα-
ση του υδραυλικού δικτύου και του επαγγελμα-
τικού εξοπλισμού. Επίτευξη υψηλού επιπέδου 
ικανοποίησης πελατών χάρη στο καθαρό πόσι-
μο νερό, τα καλοδιατηρημένα λευκά είδη, τις 
μαλακές πετσέτες, τα αστραφτερά ποτήρια και 
σερβίτσια, κ.ά.

Η χρήση της επεξεργασίας νερού στις κατοικίες 
και στα κτιριακά συγκροτήματα διασφαλίζουν 
καθημερινά στους χρήστες ποιοτικά άριστο πό-
σιμο νερό, διατηρώντας το υδραυλικό δίκτυο 
και τον οικιακό εξοπλισμό σε άριστη κατάσταση, 
μηδενίζοντας το κόστος από τη χρήση εμφιαλω-
μένου νερού.

Καθαρό Νερό σημαίνει ζωή

13





προκλήσεις & ευκαιρίες
αισιοδοξούμε για το μέλλον

χάρη στο παρόν

Η ΤΕΜΑΚ ανταπεξέρχεται με επιτυχία στις προκλήσεις της νέας εποχής που χαρακτηρίζεται από ρα-
γδαίες εξελίξεις σε όλους τους τομείς, έχοντας ως απώτερη συνέπεια και οι ανάγκες επεξεργασίας 
νερού παγκοσμίως να γίνονται όλο και πιο σύνθετες. Αισιοδοξώντας για το μέλλον προχωράμε με τη 
σύνεση και την αποφασιστικότητα που μας διακρίνει συνεχίζοντας, στηριγμένοι στις αρχές μας, να 
επενδύουμε στις δυνάμεις μας.

Προσφέρουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες για επιτυχημένες εφαρ-
μογές

Οι αξιόπιστες ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ μας συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγι-
κότητας των πελατών μας που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της κερδοφορίας 
τους και την ανάπτυξή τους. Αυτά επιτυγχάνονται με τη συνεχή διεύρυνση της γκάμας των προ-
ϊόντων μας μέσω πρωτοποριακής έρευνας και ανάπτυξης, την έγκυρη διάγνωση των εξατομικευμένων 
αναγκών κάθε πελάτη, τη σωστή σχεδίαση, τη συμβουλευτική ικανότητά μας σε μελέτες/νέες εγκατα-
στάσεις, την άρτια παραγωγή μας, την αξιοποίηση της εμπειρίας πλήθους επιτυχημένων εφαρμογών, 
το εξειδικευμένο προσωπικό μας, τις πιστοποιημένες διαδικασίες μας, την εναρμόνιση με διεθνείς 
κανονισμούς, καθώς και την επιλογή πρώτων υλών αξιόπιστων και υψηλής ποιότητας.

Ένισχύουμε διαρκώς την πολυτιμότερη δύναμή μας, τους ανθρώπους μας

Με αυτή την αδιαπραγμάτευτη φιλοσοφία, φροντίζουμε να παρέχουμε στους ανθρώπους μας τις βέλτι-
στες συνθήκες εργασίας και να τους εξασφαλίζουμε την απαραίτητη συνεχή κατάρτιση που προάγει τη 
δημιουργικότητα και τα ταλέντα τους, ενώ ταυτόχρονα οδηγεί σε υψηλού επιπέδου αποτελέ-
σματα των ομάδων εργασίας. 
Επιπρόσθετα, επενδύουμε στις μακροχρόνιες συνεργασίες που αναπτύσσουμε με εξειδικευμένους τε-
χνικούς, νομικούς και οικονομικούς συμβούλους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Έπενδύουμε στον εξοπλισμό και τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας

Η ΤΕΜΑΚ στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 5.000m2 στην Αθήνα οι οποίες 
περιλαμβάνουν τα κεντρικά γραφεία, τα τμήματα τεχνικής υποστήριξης, κατασκευών, service, εγκατα-
στάσεων και αποθήκης, καθώς και τις αίθουσες εκπαιδεύσεων και σεμιναρίων. Οι πελάτες εξυπηρε-
τούνται από το έμπειρο προσωπικό μας στον εκθεσιακό χώρο και ενημερώνονται για το σύνολο των 
προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ τα πλήρως εξοπλισμένα κινητά συνεργεία μας εκτελούν 
τις απαραίτητες εργασίες στο χώρο τους.

Με σεβασμό στο ΠΈΡΙΒΑΛΛΟΝ ενισχύουμε την προσπάθεια για ΚΑΘΑΡΟ ΝΈΡΟ 
παγκοσμίως, αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής ΓΙΑ ΟΛΟΎΣ.
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Τατοΐου 62, Αχαρνές (Μενίδι) 136 77, Αθήνα
210 2581 583         210 2533 989         info@temak.gr        www.temak.gr


