Αρχική - KLF Systems

Η εταιρεία μας έχει έδρα το Ηράκλειο Κρήτης και δραστηριοποιείτε κυρίως σε Λασίθι,
Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά, αλλά και όλη την Ελλάδα και Κύπρο.

Βρισκόμαστε σε συνεχή αναζήτηση καινοτόμων προϊόντων υψηλής ποιότητας και
τεχνολογίας από καταξιωμένους κατασκευαστές από όλο τον κόσμο. Τα προϊόντα μας
εκτός από τη μοναδικότητά τους σκοπό έχουν να σας προσφέρουν μια καλύτερη ποιότητα
ζωής στον επαγγελματικό και οικιακό χώρο.

Στον τομέα του καθαρισμού του νερού, με συσκευές νερού, φίλτρα, αντίστροφες οσμώσεις,
αποσκληρυντές, χλωριωτές, συστήματα UV κ.α. συνεργαζόμαστε με μεγάλες εταιρείες
(Waterlogic, Dow Filmtec, GE, Aquasan, Johnguest, Omnipure) για να σας προσφέρουμε την
καλύτερη λύση ανάλογα με τις ανάγκες και τις οικονομικές σας δυνατότητες.

Ενδεικτικά αναφέρουμε την Waterlogic η οποία ξεχωρίζει με τις πρωτοποριακές συσκευές
καθαρισμού νερού οι οποίες συνδυάζουν την υψηλή αισθητική και τεχνολογία. Είναι οι
μοναδικές με τοίχο προστασίας από τα μικρόβια μέσα και έξω : με την λάμπα αποστείρωσ
ης UV
μέσα
στη δεξαμενή και
Biocote
εξωτερικά.

Στον τομέα της πυρόσβεσης έχουμε επιλέξει το μοναδικό και αποτελεσματικότερο υλικό
πυρόσβεσης που έχει κατασκευαστεί παγκοσμίως μέχρι σήμερα, το Bonpet . Ανάλογα με
τις ανάγκες πυροπροστασίας τόσο σε οικιακούς όσο και σε επαγγελματικούς χώρους το
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υλικό Bonpet διατίθενται σε διάφορες μορφές : Αμπούλα αυτόματης πυρόσβεσης, φορητός
πυροσβεστήρας, μεγάλα δοχεία και αμπούλες με αυτόματη και χειροκίνητη ενεργοποίηση
για χρήση σε τοπικές εφαρμογές (εγκεκριμένα από την πυροσβεστική υπηρεσία για
αδειοδότηση χώρων με μαγειρικά έλαια).

Για την θέρμανση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων έχουμε επιλέξει προϊόντα ποιοτικά
και οικονομικά. Είναι κατασκευασμένα ώστε να έχουν τη μέγιστη θερμική απόδοση με μικρή
κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Διαθέτουμε θερμαντικά της AEG, θερμοπομπούς,
θερμοσυσσωρευτές, ταχυθερμαντήρες νερού, ηλεκτρολέβητες, θερμαντικά μάρμαρα,
υπέρυθρες θερμάστρες κ.α. Επίσης διαθέτουμε υπέρυθρα θερμαντικά πάνελ της εταιρίας
infra heating, οικονομία στην κατανάλωση ρεύματος και πολλαπλά οφέλη στην υγεία μας!
Ακόμα διαθέτουμε κεραμικές υπέρυθρες θερμάστρες Γερμανικής κατασκευής CeramicSun
για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, χωρίς ενοχλητικό φως. Τέλος μπορείτε να βρείτε
σε εμάς και απλά θερμαντικά όπως σόμπες αλογόνου, αερόθερμα, σόμπες quartz κ.α.

Εμείς στην KLF Systems δίνουμε έμφαση και στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών
τόσο πριν όσο και μετά την πώληση.

Είμαστε στη διάθεση σας για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε τα κατάλληλα για εσάς
προϊόντα ή να δημιουργήσουμε εξειδικευμένα συστήματα όπου απαιτείται.
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