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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η εταιρεία “BCOOL ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕ” είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη 
Ελληνική Μονάδα Παραγωγής Συστημάτων Κλιματισμού και Ψύξης, υψηλής ποιότητας και τεχνολογικής 
υπεροχής.

Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων των ιδρυτών της σε επώνυμες βιομηχανικές εταιρείες 
κλιματισμού, σε έρευνα και ανάπτυξη, σχεδιασμό, κατασκευή και τεχνική υποστήριξη μηχανημάτων Κλιματισμού 
και Βιομηχανικής Ψύξης, η εταιρεία σχεδιάζει και παράγει μία εκτεταμένη σειρά καινοτόμων προϊόντων και 
συστημάτων, φιλικών προς το περιβάλλον, με γνώμονα τη βέλτιστη διαχείριση και εξοικονόμηση ενέργειας. 
Η εταιρεία διατηρεί στενή συνεργασία με κορυφαίους οίκους του εξωτερικού όπως Copeland, Danfoss, Carel, 
Dixell,  Emerson,  Hanbell,  WTK, Lloyd, Swep, κλπ., και εναρμονίζεται με τις διεθνείς τεχνολογικές εξελίξεις.

Στον ενδεικτικό κατάλογο προϊόντων της εταιρείας περιλαμβάνονται Ψυκτικά Συγκροτήματα και Αντλίες 
Θερμότητας Αέρα – Νερού, Νερού - Νερού, Αυτόνομες η Διαιρούμενες Κλιματιστικές Μονάδες Αέρα – Αέρα, 
Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας, Μονάδες Συμπύκνωσης, Close Control Units, Dry Coolers, Κεντρικές 
Κλιματιστικές Μονάδες Διαχείρισης Αέρα, τερματικές μονάδες τύπου Fan Coil Units, Cassette Units, κλπ, καθώς 
επίσης και μηχανήματα ειδικού σχεδιασμού για τις ιδιαίτερες απαιτήσεις και ανάγκες κάθε πελάτη.

Σημαντικός θεωρείται ο κάθε πελάτης και η κάθε ζήτηση αντιμετωπίζεται εξατομικευμένα, προσδίδοντας  
έμφαση στις ιδιαιτερότητες κάθε εφαρμογής, με σεβασμό στην υψηλή σχέση αξίας – κόστους των προϊόντων 
και τελικό στόχο την ικανοποίηση του πελάτη.

Η εταιρεία  BCOOL υποστηρίζει τα προϊόντα της καθ’ όλη τη διαδικασία ενός  έργου Κλιματισμού η Ψύξης. 
Τόσο στην αρχική φάση του σχεδιασμού σε συνεργασία με τον τεχνικό σύμβουλο – μελετητή, παρέχοντας 
τη σχετική τεχνογνωσία, όσο και κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του εξοπλισμού στον τόπο του έργου, 
διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του, αλλά και μετά την πώληση με παροχή υπηρεσιών προληπτικής 
συντήρησης, αποκατάστασης βλαβών και με διαθεσιμότητα ανταλλακτικών.

Η εταιρεία λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2014 και έχει πιστοποιηθεί με ΙSO 9001:201   .  Οι εγκαταστάσεις της 
εταιρείας βρίσκονται στην Αττική, στην περιοχή της Μάνδρας.
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ΟΡΑΜΑ

Να δημιουργούμε ιδανικές συνθήκες αέρα εσωτερικού χώρου για όλους
Να παρέχουμε οικονομικά βιώσιμη άνεση για όλους
Να παρέχουμε ενεργειακά και οικονομικά αποδοτικές λύσεις σε θέματα Κλιματισμού και  Βιομηχανικής Ψύξης, ενισχύοντας τη 
δημιουργικότητα και παραγωγικότητα των ανθρώπων
Να σεβόμαστε το περιβάλλον και να προωθούμε τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Να είμαστε πρωτοπόροι σε αναδυόμενες τάσεις και τεχνολογικές εξελίξεις στο πεδίο της εξειδίκευσής μας
Να διατηρούμε την υπεροχή στη δραστηριότητά μας 
Να συμβάλλουμε στην εθνική και διεθνή ευημερία

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Είναι δέσμευσή μας:
Να παρέχουμε στους πελάτες μας προϊόντα και υπηρεσίες υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών, στον τομέα του Κλιματισμού και της 
Βιομηχανικής Ψύξης
Να παρέχουμε στους πελάτες μας προϊόντα και υπηρεσίες με προστιθέμενη αξία, σε ανταγωνιστικές τιμές και με έγκαιρη παράδοση
Να σχεδιάζουμε και να παράγουμε ειδικής κατασκευής προϊόντα, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις  κάθε έργου και πελάτη
Να σχεδιάζουμε και να παράγουμε ενεργειακά και οικονομικά αποδοτικά προϊόντα, τα οποία συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη 
Να αντιλαμβανόμαστε τις ανάγκες των πελατών μας, να μοιραζόμαστε μαζί τους τις γνώσεις και την εμπειρία μας και να αναπτύσσουμε 
νέα καινοτόμα προϊόντα
Να καινοτομούμε συνεχώς, να αναπτύσσουμε και να υιοθετούμε τεχνολογίες “αιχμής” σε υλικά, διαδικασίες και μεθόδους, με σκοπό 
να βελτιστοποιήσουμε την παραγωγικότητα και να μειώσουμε το κόστος
Να δίνουμε πάντα προτεραιότητα στην έρευνα και την ανάπτυξη
Να εφαρμόζουμε πιστά το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001:201   η τις επόμενες εκδόσεις του
Να βελτιώνουμε συνεχώς τα προϊόντα, τις διαδικασίες και τις λειτουργίες μας
Να εναρμονιζόμαστε με τις εθνικές και διεθνείς οδηγίες, κανονισμούς και νόμους στην εφαρμογή της ασφάλειας και υγιεινής στην 
εργασία και στην προστασία του περιβάλλοντος
Να θεωρούμε τους εργαζομένους ως πολύτιμο κεφάλαιο και να επενδύουμε στην εκπαίδευση και κατάρτισή τους
Να είμαστε κορυφαία εταιρεία, αναγνωρισμένη για την υπεροχή της στην τεχνολογία, την ποιότητα, τη λειτουργία και την αξιοπιστία 
της

ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ 
ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΞΙΕΣ

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΞΙΕΣ

Είμαστε αφοσιωμένοι στο:
Να δουλεύουμε σκληρά και πάντα να “κάνουμε το σωστό”
Να κτίζουμε μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες και συνεργάτες μας, βασισμένες στην εμπιστοσύνη, διαφάνεια, ειλικρίνεια και 
εντιμότητα
Να αποκτούμε την εκτίμηση και την ικανοποίηση των πελατών μας, παρέχοντας ανώτερα ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες
Να ικανοποιούμε τις απαιτήσεις των πελατών μας, υπερβαίνοντας τις προσδοκίες τους
Να εξυπηρετούμε τη ζήτηση κάθε πελάτη προσωπικά, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα
Να δείχνουμε προσωπικό ενδιαφέρον και να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για να επιλύουμε τα προβλήματα των πελατών μας
Να διασφαλίζουμε το δικαίωμα του πελάτη στην ιδιωτικότητα και εμπιστευτικότητα
Να διατηρούμε σε υψηλό επίπεδο τον κώδικα επαγγελματικής και ηθικής δεοντολογίας, σε όλες τις πτυχές της εργασίας μας
Να διατηρούμε ομαδικό πνεύμα συνεργασίας ανάμεσα σε εργαζόμενους και συνεργάτες
Να ενθαρρύνουμε τους εργαζόμενους σε συνεχή ανάπτυξη των τεχνικών και διοικητικών ικανοτήτων τους
Να διασφαλίζουμε την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, πελατών και χρηστών
Να προστατεύουμε το περιβάλλον
Να  προσπαθούμε διαρκώς για την υπεροχή
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ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η φιλοσοφία του συστήματός μας είναι να περιφρουρήσουμε την υγεία και την ασφάλεια όχι μόνο 
των εργαζομένων, αλλά και των πελατών, εργολάβων / αναδόχων και τελικών καταναλωτών. Η 
διατήρηση του περιβάλλοντος και η προστασία του από τη μόλυνση είναι επίσης πρωταρχικής 

σημασίας για εμάς.

Δεσμευόμαστε για τη συνεχή ανάπτυξη του συστήματος μας, με αυστηρή εφαρμογή και συνεχή 
βελτίωση των διαδικασιών πρόληψης και εξάλειψης ατυχημάτων, φθορών και βλαβών σε 
μηχανήματα και εξοπλισμό, ενώ σεβόμενοι το περιβάλλον συμμετέχουμε σε διαδικασίες 

ασφαλούς απόθεσης και ανακύκλωσης αποβλήτων. 

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Εφαρμόζουμε το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 
9001:201   στη σχεδίαση, ανάπτυξη, κατασκευή, διάθεση 

και τεχνική υποστήριξη των προϊόντων μας.

Όλα τα προϊόντα μας φέρουν σήμανση “CE” 
και είναι συμμορφούμενα προς τις οδηγίες του 

Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ, 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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Αερόψυκτα ψυκτικά συγκροτήματα νερού και αντλίες θερμότητας, μικρή, μεσαία και μεγάλη σειρά BAWC/H
Αερόψυκτα ψυκτικά συγκροτήματα νερού με κοχλιωτούς συμπιεστές, σειρά BRAC
Υδρόψυκτα ψυκτικά συγκροτήματα νερού με κοχλιωτούς συμπιεστές, σειρά BWWC
Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας, σειρά GEO
Αυτόνομες η διαιρούμενες κλιματιστικές μονάδες αέρα - αέρα για ψύξη και θέρμανση, σειρά BRT C/H
Μονάδες συμπύκνωσης, σειρά BCU
Close Control Units
Dry Coolers
Κεντρικές κλιματιστικές μονάδες διαχείρισης  αέρα, σειρά MD
Τοπικές μονάδες ανεμιστήρα - στοιχείου (Fan Coil Units)
Κασέτες νερού (Cassette Units)
Προϊόντα ειδικού σχεδιασμού, ανάλογα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του έργου

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατοικίες
Κτίρια γραφείων 
Δημόσιες υπηρεσίες
Συνεδριακά κέντρα
Εκθεσιακά κέντρα
Επιχειρηματικά κέντρα
Πολυκαταστήματα
Κέντρα διασκέδασης
Αθλητικές εγκαταστάσεις
Αεροδρόμια

Νοσοκομεία
Ξενοδοχεία
Εστιατόρια
Τράπεζες
Μουσεία
Εκκλησίες
Στρατιωτικές εγκαταστάσεις
Πανεπιστήμια
Βιομηχανικές εφαρμογές
Εφαρμογές στη ναυσιπλοΐα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Yποστηρίζoυμε σθεναρά τα προϊόντα μας καθ’ όλη τη διαδικασία ενός έργου Κλιματισμού η Ψύξης. 
Τόσο στην αρχική φάση του σχεδιασμού σε συνεργασία με τον τεχνικό σύμβουλο – μελετητή, 
παρέχοντας τη σχετική τεχνογνωσία, όσο και κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του εξοπλισμού στον 
τόπο του έργου, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του, αλλά και μετά την πώληση με παροχή 
υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης, αποκατάστασης βλαβών και με διαθεσιμότητα ανταλλακτικών.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Γεωθερμικές αντλίες 
θερμότητας  σειρά GEO

Αερόψυκτα ψυκτικά συγκροτήματα 
νερού και αντλίες θερμότητας 
BAWC/H - L (μεγάλη σειρά)

Αερόψυκτα ψυκτικά συγκροτήματα 
νερού και αντλίες θερμότητας 

BAWC/H - S (μικρή σειρά)

Αερόψυκτα ψυκτικά συγκροτήματα 
νερού και αντλίες θερμότητας 
BAWC/H - Μ (μεσαία σειρά)

Αερόψυκτα ψυκτικά συγκροτήματα 
νερού με κοχλιωτούς συμπιεστές  

σειρά BRAC

Υδρόψυκτα ψυκτικά συγκροτήματα 
νερού με κοχλιωτούς συμπιεστές  

σειρά BWWC

 Αυτόνομες κλιματιστικές μονάδες 
αέρα - αέρα για ψύξη και θέρμανση   

σειρά BRT C/H

Fan Coil Units Cassette Units

Κεντρικές κλιματιστικές μονάδες 
διαχείρισης  αέρα

σειρά MD

Μονάδες συμπύκνωσης 
σειρά BCU

Fan Coil Units υψηλής στατικής πίεσης



B COOL MANUFACTURERS OF AIR-CONDITIONING EQUIPMENT LTD
Omirou & Andromachis str., Mandra  Attikis, Zip:  19 600,  Greece

Phone:  +30 211 0124898,9   Fax:  +30  211 2159181

Office of North Greece: 27, M. Alexandrou str.,  Pylaia, Thessaloniki, Zip:  55 535

Phone:  +30  2316 007072   Fax:  +30  2316 007073

Web: www.bcool.com.gr, E-mail: info@bcool.com.gr

 ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ “BCOOL” 

Βαθιά τεχνική γνώση και εξειδίκευση στον τομέα μας

Μεγάλο εύρος προϊόντων και υπηρεσιών

“Ειδικού σχεδιασμού” προϊόντα 

Ευελιξία στη σχεδίαση προϊόντων

Τεχνολογία και καινοτομία

Έρευνα και ανάπτυξη

Ενεργειακή απόδοση, οικονομική λειτουργία 

Αξιοπιστία προϊόντων

Τεχνική υποστήριξη

Εξαιρετική σχέση ποιότητας / τιμής

Αυστηρή επιλογή υλικών

Συνεχής εξέλιξη των προϊόντων

Διαρκής βελτίωση στις διαδικασίες της εταιρείας

Δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων με πελάτες και συνεργάτες

Εταιρική φιλοσοφία με βάση την ικανοποίηση των πελατών

Διαρκής αναθεώρηση των στόχων για την τελειότητα

“BCOOL” για να είστε πάντα “cool”!


