
GREE klimatske naprave 
 

 
Predstavitev podjetja 
Podjetje GREE Electric Appliances Inc. se nahaja v mestu Zhuhai in je največji proizvajalec klimatskih naprav na 
Kitajskem z letno kapaciteto proizvodnje 10 mio enot. Od leta 1996 ima GREE vodilno pozicijo pri volumnu 
proizvodnje in prodaje. Preko 16.000 zaposlenih na štirih lokacijah na kitajskem in v Braziliji izdeluje 3000 
različnih modelov klimatskih naprav, ki so razdeljene v 100 serij, 20 različnih tipov. Svoje izdelke izvažajo v 
preko 100 držav po vsem svetu. Po podatkih statističnega urada je GREE največji izvoznik klimatskih naprav 
zadnjih 5 let. Pri državni statistični pisarni je bil GREE nagrajen kot "The No.1 Brand for Housing Air conditioner 
in China". GREE je torej prva blagovna znamka na Kitajskem in. 

Specializacija in strokovnjaki 
Razlog za vodilno mesto GREE-ja med proizvajalci klimatskih naprav je specializacija. Podjetje namreč vztraja 
pri profesionalnih metodah proizvodnje klimatskih naprav in ima v oddelku R&D več kot 400 zaposlenih. Sedaj 
podjetje proizvaja 10 modelov, 50 vrst in več kot 500 specifikacij klimatskih naprav. GREE-jev profesionalni 
laboratorij je bil priznan kot "The State's Approved Lab" in kot "Germany TÜV Approved Lab". V letu 1996 je 
GREE-jev sistem pridobil certifikat ISO9001. GREE je vedno preskrbljen z ustreznimi viri za kontrolo visoke 
kvalitete proizvodov 
 
Anti-bakterijski filter iz rastlinskih izvlečkov zelenega čaja 
Za čistejši in bolj svež zrak GREE priporoča posebne filtre, izdelane iz 
rastlinskih izvlečkov. "Catechin", nepolarna, v vodi topljiva spojina je 
močan antioksidant, pridobljen iz naravnega zelenega čaja, persimona in 
podobnih rastlin. Tovrstni filter učinkovito zmanjšuje rast in 
razmnoževanje bakterij in virusov, zmanjša njihovo aktivnost in tako 
zagotavlja dolgotrajno sterilizacijsko in proti-prašno delovanje. 

 

MOBILE TYPE 

Prenosne klimatske naprave 

 

 

ZIDNA IZVEDBA 

Zidna izvedba klimatske naprave je najpogostejša oblika, z notranjo enoto, nameščeno na zidu. Moč od 2,5 kW 

do 5,5 kW. 

 

 

TALNA IZVEDBA 

Klimatske naprave večjih kapacitet v talni izvedbi. Daljinsko upravljanje. Moč 7,0 kW 



 

 

KASETNA IZVEDBA 

Vgradnja v spuščeni strop. Daljinsko upravljanje. Moč od 5,0 kW do 7,0 kW. 

 


