
Κουλτούρα μας η καινοτομία





KLEEMANN Design για μια ζωή. 

Δεν περιοριζόμαστε στον απλό σχεδιασμό ανελκυστήρων,

αλλά καλλιεργούμε μια κουλτούρα Design,

που απογειώνει κάθε πλευρά της επιχείρησής μας.

To KLEEMANN Design αποτελεί ένα σύστημα αξιών,

βαθιά ριζωμένο στο εταιρικό μας DNA. 

Μια νοοτροπία καινοτομίας. 
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Τι είναι ο ανελκυστήρας;

Η διαρκής αναζήτηση βρίσκεται στον πυρήνα της φιλοσοφίας τoυ KLEEMANN 

Design. Δεν παύουμε ποτέ να εξελισσόμαστε, να αναλύουμε και να βρίσκουμε 

νέες καινοτόμες λύσεις. Καθημέρινος στόχος όλων μας είναι όχι μόνο να 

παραμένουμε επίκαιροι αλλά και να προβλέπουμε τις τάσεις στην παγκόσμια 

βιομηχανία. Αυτός είναι ο τρόπος σκέψης μας. Έτσι καινοτομούμε.
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Στην KLEEMANN δε βλέπουμε τον ανελκυστήρα σαν ένα κουτί, 

αλλά ως ένα σύστημα παροχής υπηρεσιών που έχει σχεδιαστεί,

για να ικανοποιήσει τις ανάγκες της κάθετης μετακίνησης του 

καθενός από εσάς. 

 Σχεδιάζουμε εμπειρίες για τους επιβάτες μας. 

Η KLEEMANN δίνει νέο νόημα στην εμπειρία χρήσης ανελκυστήρα 

τόσο σε προσωπικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο κτιρίου και χώρου. 

Ο ανελκυστήρας αποτελεί ένα μοναδικό τμήμα
του κάθε κτιρίου.

Κινείται.
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«Δε βλέπουμε τον ανελκυστήρα σαν ένα μικρό 

τετράγωνο κουτί, που σας μετακινεί πάνω και κάτω,

αλλά σαν ένα μέσο μεταφοράς, που σας προσφέρει

μια μοναδική εμπειρία.

Πρόκειται για ένα εντελώς διαφορετικό συναίσθημα. 

Σχεδιάζουμε τον ανελκυστήρα σαν ένα όχημα υψηλής 

τεχνολογίας, που χαρίζει στους επιβάτες πρωτόγνωρα 

συναισθήματα».

Ανδρέας Ζαπατίνας

Ο Ανδρέας Ζαπατίνας είναι ένας διεθνούς φήμης σχεδιαστής στον τομέα της 
αυτοκίνησης. Σε συνεργασία με το τμήμα design της KLEEMANN δημιούργησε 
μια νέα πρωτοποριακή σειρά ανελκυστήρων με καμπυλωτούς θαλάμους και 
πόρτες.
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Η δημιουργική δύναμη πίσω από την ομάδα
Design και υποστήριξης της KLEEMANN 

Ξεκινήσαμε την έρευνά μας στο Design με το βιομηχανικό σχεδιαστή Ανδρέα 

Ζαπατίνα το 2007. Το έτος αυτό σημάδεψε το ξεκίνημα μιας νέας εποχής για την 

KLEEMANN. Αποτέλεσμα αυτής της επιτυχημένης συνεργασίας είναι η αναζήτηση και 

η ανάπτυξη νέων τεχνικών και αισθητικών λύσεων. Η δημιουργικότητα που προκύπτει 

από τη συνεργασία μας ενισχύεται ακόμη περισσότερο μέσα από τη διαρκή εξέλιξη 

της Design κουλτούρας. 
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Η δημιουργική δύναμη που κρύβεται πίσω από την επιτυχία μας είναι η εξειδικευμένη 

Ομάδα Design της KLEEMANN, που εφαρμόζει καινοτόμες στρατηγικές και στα πιο 

απαιτητικά έργα. Οι σχεδιαστές μας παρέχουν με τα σχέδιά τους λύσεις και υπηρεσίες, 

προσφέροντας:

• Εικονικές προτάσεις υψηλής ποιότητας 

• Ψηφιακή απεικόνιση έργων 

• Υποστήριξη αρχιτεκτονικού σχεδίου 

• Αρχιτεκτονικές πληροφορίες για υλικά  

• Επισκέψεις στο έργο /συνεχή επικοινωνία
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Η σχέση του αρχιτέκτονα με τον designer βασίζεται στην εμπιστοσύνη.

Αυτό είναι εξαιρετικής σημασίας για το τέλειο αποτέλεσμα.  

Η καινοτομία και η εξατομίκευση είναι αυτά

που προσδιορίζουν την κοινή μας επιτυχία
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Απογειώστε την εμπειρία χρήσης ανελκυστήρα
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 



Φανταστείτε έναν ανελκυστήρα που σας καλωσορίζει,

σας τονώνει, σας εμπνέει. 

Στην KLEEMANN αντιλαμβανόμαστε ότι η καινοτομία

προκύπτει από την ανθρώπινη ανάγκη.

Γι’ αυτό το λόγο παραμένουμε αφοσιωμένοι στο να

προσφέρουμε νέες σχεδιαστικές προτάσεις ανελκυστήρων.

Προτάσεις που ανεβάζουν τη διάθεση του χρήστη και του δημιουργούν μία 

μοναδική αίσθηση προσφέροντας του μία ευχάριστη εμπειρία μετακίνησης.

18 | 21



Έχουμε μεταμορφώσει τους θαλάμους και τις πόρτες ανελκυστήρων,

λανσάροντας την πρώτη σειρά καμπυλόγραμμων θαλάμων/πόρτες,

που έρχονται κοντά σας με ποικιλία ζωντανών, μοντέρνων χρωμάτων,

κρυφούς φωτισμούς και μια αξέχαστη ατμόσφαιρα.
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Destination Control LTP Call Management

Περιβάλλον καινοτομίας

για την απόλυτη εμπειρία χρήσης ανελκυστήρα.

Εικονικό Παράθυρο/Virtual Window
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Blue Line κομβιοδόχος θαλάμου Κομβιοδόχος θαλάμου αφής
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Η ιδέα δική σας, η εξειδίκευση δική μας  
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ



Η KLEEMANN είναι διεθνώς γνωστή για την εξειδίκευση στο σχεδιασμό ειδικών 

λύσεων.

Προσφέρουμε βιομηχανοποιημένους ανελκυστήρες ή πλήρως προσαρμοσμένους 

στις ατομικές σας ανάγκες, για να συμπληρώσουν και να αναδείξουν οποιοδήποτε 

έργο. Το KLEEMANN Design προσφέρει την ιδανική λύση, από πολυτελή ξενοδοχεία 

μέχρι κατοικίες, από δημόσια κτίρια μέχρι αθλητικές εγκαταστάσεις και από 

σχολεία μέχρι νοσοκομεία. Χάρη στην ευελιξία που μας διακρίνει, μπορούμε να 

ικανοποιήσουμε κάθε προϋπόθεση, να εφαρμόσουμε κάθε κανονισμό και να 

ξεπεράσουμε αποτελεσματικά κάθε δυσκολία.
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Αποτελούμε μια καθετοποιημένη βιομηχανία. Η προσέγγισή μας στο σχεδιασμό 

και την κατασκευή ενισχύει την εξειδίκευση και την ευελιξία μας. Η ικανότητά μας 

να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις σας έγκαιρα, με ακρίβεια και με οικονομικές 

προτάσεις, μας κάνει υπερήφανους! 
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Δημιουργήστε ένα ύφος και μια αίσθηση που να αντανακλούν

τον ιδιαίτερο χαρακτήρα σας, χρησιμοποιώντας την πρωτότυπη εφαρμογή

«Design your Lift», που παρέχεται μόνο από την KLEEMANN.

www.designyourlift.com

ΣΧΕΔΙΑΣΤΕ ΤΟΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΑΣ
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Πειραματιστείτε με τις επιλογές μας σε χρώματα, υλικά, φωτισμούς

και εγκαταστάσεις, καθώς και με τις πολυάριθμες λύσεις που προσφέρουμε

για τοίχους, οροφές και πατώματα. 

Δημιουργήστε έναν ανελκυστήρα της δικής σας αισθητικής,

πολυτελή ή λιτό, κλασικό ή σύγχρονο.
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Απελευθερώστε τη φαντασία σας…  …και εκφράστε τη δημιουργικότητά σας.
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Παρά την προσπάθεια που έχει καταβληθεί να διασφαλιστεί η εγκυρότητα των πληροφοριών που παρέχει
αυτό το φυλλάδιο, η KLEEMANN δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν παραλήψεις ή τυπογραφικά λάθη
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www.kleemannlifts.com




