


Οι δυο δεκαετίες τεχνολογικής καινοτομίας και ποιότητας 

οδήγησαν στην ευρεία διάδοση των προιόντων της 

Chigo, τα οποία πωλούνται σήμερα σε πάνω από 200 

χώρες παγκοσμίως. Η αφοσίωση μας στη δημιουργία 

ποιοτικών μονάδων κλιματισμού και ψύξης απαιτεί την 

ιδιαίτερη προσοχή μας στην έρευνα και την ανάπτυξη 

αλλά στη βιομηχανική παραγωγή. Παράγουμε με 

φροντίδα τα προϊόντα μας και δεσμευόμαστε για τη 

συνεχή καινοτομία σε θέματα άνεσης, ενεργειακής 

απόδοσης και αξιοπιστίας.

Μέριμνα μας είναι η προσφορά προϊόντων υψηλής 

ποιότητος τα οποία μέσα απο την έρευνα, την ανάπτυξη, την 

παραγωγή αλλά και τις πωλήσεις, εξασφαλίζουν την διαρκή 

ικανοποίηση των πελατών μας. Η ανταγωνιστικότητά 

μας πηγάζει απο την δύναμική των προιόντων μας που 

οφείλεται στις διαρκείς βελτιώσεις τους και στην εμπειρία 

μας. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα αρμονικό 

εμπορικό περιβάλλον ώστε με το δίκτυο συνεργατών και 

εταίρων μας να πλέυσουμε απο κοινού στην ανοικτή 

θάλασσα της παγκοσμιοποίησης.
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Πάνω απο 6,000 προσωπικό
στην έρευνα και ανάπτυξη
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