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1974: Ο Παναγιώτης Δημητρίου Μαρκομιχάλης 
αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας και 
αυτοδίδακτος ειδικός μηχανικός στη διακί-
νηση υγρών με μεγάλη εμπειρία στο χώρο 
των αντλιών και των πιεστικών συγκρο-
τημάτων, ιδρύει την εταιρεία «Π.Μαρκο-
μιχάλης & υιός α.ε.β.ε. Ανώνυμη Εταιρεία 
Εμπορίας Αντλιών και Πυροσβεστικών 
Συγκροτημάτων» με τον διακριτικό τίτλο 
«Marco Pumps» με έδρα στον Πειραιά.

1986: Ιδρύεται το κατάστημα Βόρειας Ελλάδας 
στην Θεσσαλονίκη.

1992: Μεταφέρεται η έδρα σε νέες σύγχρονες ιδι-
όκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις 3100 τ.μ. 
επί της Λεωφόρου Αθηνών-Πειραιώς 97.

ΣΥντΟΜΟ ΙΣτΟΡΙΚΟ 
τΗΣ ΕτΑΙΡΕΙΑΣ

2008: Μεταφέρεται το κατάστημα Βόρειας Ελλά-
δας σε νέες κτιριακές εγκαταστάσεις 700 
τ.μ. στην ΒΙΠΕ Σίνδου.

Η MARCO PUMPS ΕξΕΙδΙΚΕΥΕτΑΙ 
ΣτΟν τΟΜΕΑ τΗΣ δΙΑΚΙνΗΣΗΣ ΥγΡών

• Αντιπροσωπεύει και εισάγει προιόντα επώ-
νυμων κατασκευαστών με ηγετική θέση στην 
αγορά.

• Κατασκευάζει πυροσβεστικά συγκροτήματα που 
πρώτη αυτή καθιέρωσε στην Ελληνική αγορά 
καθώς επίσης Πιεστικά και Αντλητικά Συγκρο-
τήματα.

• Διαθέτει πλήρες πρόγραμμα αντλιών για κάθε 
εφαρμογή με λύσεις για την Κατοικία, τις Τουρι-
στικές Μονάδες, τις Υποδομές, την Βιομηχανία, 
την Αγροτική Παραγωγή και την Ναυτιλία.

• Υποστηρίζει τα προιόντα της μετά την πώληση 
σε όλη την επικράτεια (after sales service).

• Διατηρεί παρακαταθήκη ανταλλακτικών για όλα 
τα προιόντα της.

• Διαθέτει εξειδικευμένο και έμπειρο Προσωπικό 
με υψηλή τεχνική και επιστημονική κατάρτιση.
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GVR POMPE

ΣΥνΕΡγΑτΕΣ  
ΜΕ ΗγΕτΙΚΗ ΘΕΣΗ  

ΣτΟν ΚΛΑδΟ
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   ARO / ΑΕΡΟΚΙΝηΤΕΣ δΙΑφΡΑΓμΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 

Ιδανικές για γενικές εφαρμογές ναυτιλιακής, βιομηχανικής χρήσης και εγκατά-
στασης OEM. Μπορούν εύκολα να αντλούν από καθαρά υγρά μικρού ιξώδους 
έως διαβρωτικά, λειαντικά υγρά μεσαίου ιξώδους. Μπορούν επίσης να μετα-
φέρουν στερεά μεγάλης σχετικά διαμέτρου χωρίς να τα καταστρέφουν. Λόγω 
του πνευματικού κινητήρα τους, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε δυνητικά 
εκρηκτικές περιοχές. 

Οι περισσότερες αντλίες διαφράγματος ARO® είναι πιστοποιημένες ATEX (CE 
Ex11 2GD X). Η σειρά των αντλιών ARO προσφέρει πολλά υλικά κατασκευής 
συμβατά για τη χημική βιομηχανία. Είναι διαθέσιμες με βρεχόμενα μεταλλικά 
μέρη από αλουμίνιο, χυτοσίδηρο, ανοξείδωτο χάλυβα AISI316 και hastelloy. Οι 
πλαστικές αντλίες ARO Pro Series είναι διαθέσιμες σε πολυπροπυλένιο, Acetal 
και PDVF.

• Παροχή έως 897 lt/min
• Πίεση έως 8 bar

   DVP / ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ, ΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ξηΡΟΥ ΤΥΠΟΥ

Οι ελαιολίπαντες αντλίες κενού DVP χρησιμοποιούνται για αναρροφόμενα αέρια 
με χαμηλό ποσοστό υγρασίας και όταν απαιτείται υψηλό κενό. Είναι συνεχούς 
λειτουργίας μέσα σε ορισμένες περιοχές κενού. Για την αποφυγή συμπύκνωσης 
των υδρατμών είναι εξοπλισμένες με σύστημα «Gas Ballast» που εισάγει αέρα 
στη φάση της συμπίεσης αλλάζοντας το σημείο κορεσμού και αποτρέποντας την 
υγροποίηση.
 
Οι βασικές εφαρμογές τους είναι: συσκευασίες υπό κενό, μηχανήματα θερ-
μο-διαμόρφωσης, μηχανήματα γυαλιού και μαρμάρου, ιατρικά μηχανήματα.

• Παροχή έως 305 m/h
• Κενό έως 0.5 mbar 

   FPZ / φΥΣηΤηΡΕΣ ΠΛΕΥΡΙΚΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ

MS με 1 πτερωτή. Qmax:1022 m3/h. Pmax 500 mbar.
TS με 2 πτερωτές. Qmax:1985 m3/h. Pmax 360 mbar.

Κατασκευή από αλουμίνιο με μονομπλόκ κινητήρα.
Θερμοκρασία περιβάλλοντος -15 έως +40oC.
Διπολικός κινητήρας, κλάσης μόνωσης F, προστασίας IP55.
Στάνταρ με σιγαστήρες εισόδου εξόδου.
Ειδικές κατασκευές και ATEX τύποι μετά από ζήτηση.

Για εφαρμογές σε βιομηχανίες πλαστικών, τροφίμων & ποτών, γαλακτοκομίας, 
ιχθυοκαλλιέργειες, επεξεργασία χάρτου & εκτυπώσεις, φαρμακοβιομηχανίες, 
βιομηχανίες καλλυντικών, κεραμοποιίες. 
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   SEIM / ΚΟχΛΙΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

Οι κοχλιωτές αντλίες SEIM Ιταλίας βρίσκουν εφαρμογή σε βιομηχανικές  
και ναυτιλιακές εφαρμογές. 
Στόμια In-Line κατά DIN ή ANSI. Εγκατάσταση οριζόντια ή κάθετα.  
Με relief valve 0-16 bar.
Με πιστοποιητικά κλάσης για ναυτιλιακές εφαρμογές: RINA, DVN, ABS, 
BUREAU VERITAS, LLOYDS.
Κατάλληλες για πλήθος καυσίμων και λιπαντικών με ιξώδες από 1,2 έως 
5000 cSt.

• Παροχή έως 36 m3/h 
• Μέγιστη πίεση 16 bar  

   GVR / ΓΡΑΝΑζΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ μΕ χΙΤΩΝΙΑ ψΥξηΣ-θΕΡμΑΝΣηΣ

Γραναζωτές αντλίες σειράς Β, αυτόματης αναρρόφησης. 
Απλής και στιβαρής κατασκευής. Απαιτούν μηδαμινή συντήρηση.  
Για πετρέλαιο, μαζούτ, βερνίκια, παχύρρευστα λάδια και υγρά, κόλλες,  
μολάσσες, υγρά σαπούνια, σοκολάτα, κλπ.  
Τα υγρά δεν πρέπει να περιέχουν στερεά σωματίδια.

• Παροχή έως 36 m3/h 
• Μέγιστη πίεση 10 bar   
• Μέγιστη πίεση κυκλώματος χιτωνίων ψύξης, 6 bar

   VARISCO / ΓΡΑΝΑζΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΝΑζΙΩΝ

Γραναζωτές αντλίες θετικής μετατόπισης, αστερία-ρότορα.  
Έχουν ομαλή και σταθερή ροή, ανάλογη με την ταχύτητα περιστροφής.
Είναι αυτόματης αναρρόφησης και διπλής φοράς περιστροφής. 

Τα βασικά υλικά κατασκευής είναι χυτοσίδηρος, χυτοχάλυβας και ανοξείδωτος 
χάλυβας. Υπάρχει μεγάλο εύρος κατασκευαστικών παραλλαγών, ανάλογα με 
την κάθε συγκεκριμένη εφαρμογή. Δυνατότητα πιστοποιητικού ΑΤΕΧ είτε για 
σκέτη αντλία είτε για πλήρες συγκρότημα.

• Μέγιστη παροχή 250 m3/h 
• Μέγιστη πίεση 16 bar 
• Θερμοκρασία -40°C έως 300°C (ανάλογα με την έκδοση)

Χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις για την άντληση υγρών 
οποιουδήποτε ιξώδους που δεν περιέχει αιωρούμενα στερεά όπως, Χημικά 
προϊόντα, προϊόντα πετρελαίου, σαπούνια και προϊόντα καθαρισμού, συγκολλη-
τικά, χρώματα και μελάνια, υγρά υψηλής θερμοκρασίας, σοκολάτα.
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   GILARDONI / ΓΡΑΝΑζΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΕξΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΡΑΝΑζΙΟΥ  
μΕ χΙΤΩΝΙΑ ψΥξηΣ-θΕΡμΑΝΣηΣ

Αντλίες θετικής μετατόπισης, αυτόματης αναρρόφησης με παροχή ανάλογη της 
ταχύτητας περιστροφής. Κατάλληλες για τη μεταφορά υγρών χαμηλού και υψη-
λού ιξώδους, με μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας χάρη στην ιδιαίτερη κατοχυρω-
μένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας κατασκευή που επιτρέπει τη θέρμανση ή ψύξη 
των χρησιμοποιούμενων ρευστών. 

Διατίθεται σε δύο εκδόσεις, από χυτοσίδηρο και χάλυβα.

• Μέγιστη παροχή 37,8 m3/h 
• Μέγιστη πίεση έως 20 bar 
• Θερμοκρασία έως 100°C 

   SYDEX / ΚΟχΛΙΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΡΟΟδΕΥΤΙΚηΣ ΚΟΙΛΟΤηΤΑΣ

Οι αντλίες SYDEX σειράς Κ είναι ιδανικές για παχύρρευστα και ευαίσθητα υλι-
κά εγκαθίστανται σε ποικίλες βιομηχανικές εφαρμογές. Διατίθενται είτε σε έκ-
δοση με ελεύθερο άκρο άξονα (σειρά LK) είτε σε έκδοση μονομπλόκ (σειρά BK). 
Για γενική βιομηχανική χρήση, λάσπες βιολογικών, πετρελαιοειδή, λάδια, μπε-
τονίτης, μολλάσες, σιρόπια.
 
Για ναυτιλιακές εφαρμογές (bilge, sludge) και ποικίλες άλλες εφαρμογές. 
Διαθέσιμες σε διάφορα υλικά κατασκευής όπως χυτοσίδηρος, ανοξείδωτος χά-
λυβας 304 ή 316, duplex (SAF2205) 

• Μέγιστη παροχή: έως 300 m3/h 
• Μέγιστη πίεση: έως 24 bar

   TRAVAINI / ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΕΝΟΥ, ΥΓΡΟΥ δΑΚΤΥΛΙΟΥ

Μονoβάθμιες monoblock (TRM) με ενσωματωμένο κινητήρα. Διβάθμιες (TRH) 
ή μονoβάθμιες (TRS) με κίνηση μέσω ελαστικού συνδέσμου. Σειρές μεγάλου 
εύρους παροχής. Ομαλής και αθόρυβης λειτουργίας χωρίς κραδασμούς. 
Ποιοτική κατασκευή για βαριά βιομηχανική χρήση.

• Μέγιστη παροχή 3500 m3/h 
• Κενό 33 - 900 mbar 

• Στόμιο 1’’ έως 8’’ 
• Ισχύς 1 έως 150 ΗΡ

Με πλήθος βιομηχανικές εφαρμογές μερικές  από τις οποίες είναι:βιομηχανία ποτών 
για πλήρωση φιαλών υπό κενό, βιομηχανία τούβλων και αργίλου για εξαερισμό του 
αργίλου , κεραμικές βιομηχανίες για εξαερισμό κεραμικών υλικών σε extruders, τυ-
ροκομεία για την συσκευασία υπό κενό, χημικές Βιομηχανίες για δημιουργία κενού στις 
διαδικασίες απόσταξης και εξάτμισης για κενό στους χημικούς αντιδραστήρες και δη-
μιουργία κενού σε δοχεία ρητίνης, νοσοκομεία για δημιουργία κενού για αποστείρωση, 
βιομηχανία πλαστικών με χύτευση υπό κενό, εξαερισμό κενού σε πλαστικούς αναμί-
κτες και extruders,εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων για διήθηση ιλύος υπό κενό.
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   WILDEN / ΑΕΡΟΚΙΝηΤΕΣ ΠΑΛΙΝδΡΟμΙΚΕΣ, δΙΑφΡΑΓμΑΤΙΚΕΣ,  
θΕΤΙΚηΣ ΕΚΤΟΠΙΣηΣ

Οι αντλίες Wilden AODD είναι παλινδρομικές αντλίες θετικού εκτοπίσματος που 
κινούνται με πεπιεσμένο αέρα. Αυτόματης αναρρόφησης, ρυθμιζόμενης παρο-
χής, χωρίς στυπιοθλίπτες.
Δεν απαιτούν ασφαλιστικό, λειτουργούν «εν ξηρώ» ενώ είναι αντιεκρηκτικές.
Για υγρά κάθε ιξώδους.

• Παροχή έως 1048 lt/min
• Πίεση έως 8,6 bar

Οι αεροκίνητες αντλίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μεγάλο αριθμό βιομη-
χανικών εφαρμογών και ειδικότερα στην μεταφορά πετρελαίου και αερίου, σε 
χρώματα & βερνίκια, για χημική διεργασία, για μεταφορά νερού και αποβλήτων, 
για εξόρυξη, για κεραμικά, για βιομηχανίες τροφίμων με πιστοποιημένες αντλί-
ες, για την Ναυτιλία.

   EBARA / ΚΑΤΑΚΟΡΥφΕΣ ΑΝΟξΕΙδΩΤΕΣ ΠΟΛΥΒΑθμΙΕΣ  
φΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

Κάθετες αντλίες πολλαπλών βαθμίδων από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 
(EVMS), AISI 316 (EVMSL) και με χυτοσιδηρά στόμια (EVMSG). Αξιόπιστες, αθό-
ρυβες και εύκολης συντήρησης. 
Χρησιμοποιούνται σε οικιακά, εμπορικά, βιομηχανικά, γεωργικά και πυροσβε-
στικά συστήματα αύξησης της πίεσης, στην επεξεργασία πρωτογενούς νερού, 
αντίστροφη όσμωση, συστήματα φιλτραρίσματος κλπ. 
Κατάλληλες για χειρισμό μέτρια επιθετικών υγρών, λεβήτων πλήρωσης, πλύ-
σης, θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού.

• Μέγιστη παροχή 90 m3/h 
• Μέγιστη πίεση λειτουργίας έως 35 bar 
• Θερμοκρασία έως 140°C 

   TSURUMI / EΡΓΟΤΑξΙΑΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 

Οι κλασικές εργοταξιακές αντλίες. Γενικής εφαρμογής. Κορυφαίας ποιότητας. 
Χρησιμοποιούνται με άριστα αποτελέσματα από εργοταξιακές εφαρμογές έως 
και εφαρμογές βαθέων φρεάτων. Έξοδος νερού στο άνω μέρος της αντλίας για 
αποτελεσματική ψύξη του κινητήρα.

• Μέγιστη παροχή 300 m3/h 
• Μέγιστο μανομετρικό έως 175 m 
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   TSURUMI / ΥΠΟΒΡΥχΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΓΙΑ ΒΙΟμηχΑΝΙΚΑ  
ΑΠΟΒΛηΤΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΑ ΛΥμΑΤΑ

Μονοκάναλες, δικάναλες υποβρύχιες αντλίες λυμάτων. 
Αντλίες λυμάτων με σύστημα κοπτήρων. 

Από ποιοτικό χυτοσίδηρο, με άξονα ανοξείδωτο AISI 420,πτερωτή ενός κανα-
λιού (NON GLOG ), ενσωματωμένη θερμική προστασία, διπλό μηχανικό στυπιο-
θλίπτη σε λουτρό από λάδι. Οι αντλίες της σειράς αυτής επιτρέπουν τη μεγαλύ-
τερη δυνατή διέλευση στερεών χάρη στη μονοκάναλη πτερωτή, που διαθέτουν.

• Μέγιστη παροχή 300 m3/h 
• Μέγιστο μανομετρικό έως 68 m 

 STANDART 

φΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΝ733
Οριζόντιες, μονοβάθμιες φυγοκεντρικές αντλίες με κλειστού τύπου πτερωτές. 
• Μέγιστη παροχή 1700 m3/h 
• Μέγιστο μανομετρικό έως 100 m
Οι αντλίες αυτές είναι σχεδιασμένες για ευρύ φάσμα εφαρμογών, όπως: παροχή 
νερού, κυκλοφορία ζεστού νερού για το σύστημα θέρμανσης, κυκλοφορία ψυ-
χρού νερού για συστήματα κλιματισμού και ψύξης, για μεταφορά υγρών σε γεωρ-
γικά, κηπευτικά και βιομηχανικά περιβάλλοντα, για εγκατάσταση συγκροτημάτων 
άντλησης. 

φΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ In-LInE
Κάθετες, μονοβάθμιες φυγοκεντρικές αντλίες με κλειστού τύπου πτερωτές και 
στόμια IN-LINE.
• Μέγιστη παροχή 300 m3/h 
• Μέγιστο μανομετρικό έως 68 m
Οι αντλίες In-Line είναι κατάλληλες για συστήματα θέρμανσης, κλιματισμού, 
ψύξης και υγιεινής. Διατίθενται σε μονές και δίδυμες εκδόσεις. 

ΟΡΙζΟΝΤΙΕΣ ΠΟΛΥΒΑθμΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ
Οριζόντιες, πολυβάθμιες φυγοκεντρικές αντλίες με κλειστού τύπου πτερωτές 
και διαχυτήρες.
• Μέγιστη παροχή 1000 m3/h 
• Μέγιστο μανομετρικό έως 550 m
Χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις ύδρευσης, άρδευσης και καταιω-
νιστήρων. Ως αντλία ανακύκλωσης για ψύξη και θέρμανση νερού, ως 
αντλία πυρόσβεσης, σε τροφοδοσία λέβητα ή ως αντλία αύξησης πίεσης. 
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  ΠΙΕΣτΙΚΑ INVERTER / ΠΙΕΣΤΙΚΑ μΕ InvErtEr, μΕΤΑΒΛηΤΟΥ  
ΑΡΙθμΟΥ ΣΤΡΟφΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑθΕΡηΣ ΠΙΕΣηΣ 

Νέας τεχνολογίας αυτόματα πιεστικά συγκροτήματα μεταβλητού αριθμού στρο-
φών με χρήση των πλέον εξελιγμένων inverter EBARA E-SPD ή DAB MCE/P, 
τα οποία είναι ειδικά σχεδιασμένα για έλεγχο αντλιών.
Μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας σε σχέση με τα συμβατικά συγκροτήματα με 
πιεζοστάτες. 

Μειωμένης απαίτησης χώρου εγκατάστασης και αθόρυβης λειτουργίας.
Αυτόματα πιεστικά συγκροτήματα 2 κατακόρυφων αντλιών με 2 inverter.
Αυτόματα πιεστικά συγκροτήματα 2 κατακόρυφων αντλιών με inverter εντός 
του πίνακα.
Πλήρως συναρμολογημένα, δοκιμασμένα και έτοιμα για λειτουργία.

• Μέγιστη παροχή 300 m3/h 
• Μέγιστο μανομετρικό έως 130 m 

  ΠΥΡΟΣΒΕΣτΙΚΑ ΣΥΣτΗΜΑτΑ / ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ  
ΣΥΓΚΡΟΤημΑΤΑ ΕΝ12845

Τα πυροσβεστικά MPFC-D EN12845 εγκαθίστανται σε δίκτυα ενεργητικής πυ-
ροπροστασίας σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ12845. 
Τα πυροσβεστικά MPFC-D EN12845 είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με τα παρακά-
τω Ευρωπαϊκά πρότυπα:
εν 12845 Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης Αυτόματα συστήματα καταιονισμού
2006/42/CE σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/
EK (αναδιατύπωση).
2014/35/UE περί χαμηλής τάσης.
2014/30/UE περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας.
Ευρωπαϊκά πρότυπα εν 60204-1, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2.
Όλα τα συγκροτήματα διαθέτουν πιστοποίηση CE και ειδικά τα πυροσβεστικά EN 
12845 και από τρίτο ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης.
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η πολιτική ποιότητας της εταιρείας στοχεύει στην 
τήρηση των παρακάτω κανόνων και αρχών:

• Να εξασφαλίζει την συνεργασία των πλέον 
προηγμένων και καινοτόμων προμηθευτών και 
κατασκευαστών στο χώρο των αντλιών και των 
πιεστικών συγκροτημάτων.

• Να παρέχει προϊόντα που θα ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις των πελατών όπως έχουν διατυπωθεί 
στις παραγγελίες και στις συμβάσεις.

• Να διασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις και οι προσδο-
κίες των πελατών, λαμβανομένων υπόψη των 
υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις συμβά-
σεις, και τις νομοθετικές και κανονιστικές απαι-
τήσεις, έχουν προσδιοριστεί και εκπληρώνονται 
με στόχο την επίτευξη της ικανοποίησής τους.

• Να εξασφαλίζει την έγκαιρη και αποτελεσματική 
Τεχνική Υποστήριξη στους πελάτες της.

• Να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα προληπτικά μέ-
τρα για τη διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας 
των εργαζομένων.

• Να απασχολεί προσωπικό που επιλέγεται με 
βάση τα κριτήρια και τις απαιτήσεις της κάθε θέ-
σης, αλλά και τη διάθεση συμμετοχής στο όραμα 
της εταιρείας.

ΠΟΛΙτΙΚΗ ΠΟΙΟτΗτΑΣ
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• Να εφαρμόζει πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευ-
σης και επιμόρφωσης του προσωπικού από 
εξειδικευμένους εκπαιδευτές.

• Να αξιοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία και να 
βρίσκεται σε διαρκή εκσυγχρονισμό του χρησι-
μοποιούμενου εξοπλισμού.

• Να παρακολουθεί συστηματικά και να τηρεί σε 
υψηλό επίπεδο το βαθμό ικανοποίησης των 
πελατών της.

• Να εφαρμόζει συστηματικό πρόγραμμα ελέγχου 
ποιότητας σε όλες τις φάσεις της δραστηριότη-
τας της εταιρείας.

• Να υλοποιεί τους Στόχους Ποιότητας που θέτει, 
μέσα από την αποτελεσματική διαχείρισή τους.

• Να επιδιώκει την συνεχή βελτίωση των επιδόσε-
ων της εταιρείας.

• Το όνομα της εταιρείας να αποτελεί εξασφάλιση 
για την ποιότητα των προϊόντων που προσφέρει.

• Για την επίτευξη των παραπάνω η εταιρεία έχει 
τεκμηριώσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρι-
σης Ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
προτύπου ΕΝ ISO 9001:2015, που περιλαμβάνει 
όλες τις δραστηριότητες που επηρεάζουν την 
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς 
και τις σχέσεις της με τους πελάτες.

• Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας είναι το εργα-
λείο για την ανάπτυξη, βελτίωση και περαιτέρω 
καταξίωση της εταιρείας στην αγορά που κινείται 
και έχει την αμέριστη στήριξη της Διοίκησης σε 
θέματα πόρων - μέσων για την αποτελεσματική 
εφαρμογή και βελτίωσή του.

• Η Πολιτική Ποιότητας που έχει θεσπίσει η εται-
ρεία είναι κατανοητή από το σύνολο του προσω-
πικού και αποτελεί καθημερινό τους μέλημα η 
εκπλήρωσή της.



ΕΔΡΑ
Λεωφ. Αθηνών - Πειραιώς 97  
Τ.Κ. 185 41 Πειραιάς. 
ΤΗΛ.: 210 4830329 • FAX: 210 4833358   
E-mail: sales@marcopumps.gr       
Εναλλακτικές τηλεφωνικές γραμμές: 
210 4830331, 210 4833348, 210 4828335

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΒΙΠΕΘ Σίνδου Ο.Τ. 56  
Τ.Κ. 570 22 Θεσσαλονίκη
ΤΗΛ.: 2310 522946, 548561 FAX: 2310 522927 
E-mail : thessaloniki@marcopumps.gr


