exakm
Ανώνυµος Βιοµηχανική Εµπορική & Τεχνική Εταιρεία

Επιχειρηµατικό Προφίλ
Εταιρεία µε εµπειρία 50 ετών στη προµήθεια, συντήρηση και τεχνική
υποστήριξη ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού τόσο στη βιοµηχανία
όσο και στα υδραυλικά έργα. Παραμένουμε στη θέση της
πρωτοπόρου ελληνικής εταιρείας στο σχεδιασµό, µελέτη, κατασκευή
και προµήθεια θερµικών υποσταθµών καταναλωτών δικτύων
τηλεθέρµανσης.
Αντιπροσωπεύουµε και συνεργαζόµαστε µε τους µεγαλύτερους και
πλέον αξιόπιστους κατασκευαστές βιοµηχανικού και υδραυλικού
εξοπλισµού του εξωτερικού όπως:
SAMSON AG, ERHARD GmbH, KAMSTRUP A/S, CEWE Instrument AB,
ASHCROFT Instruments GmbH, ABB - Fischer & Porter, Pfeiffer Chemie Armaturenbau, AIRTORQUE, LEUSCH, SAMSOMATIC, VETEC, JIP A/S,
CARRARO S.r.l, IMI Safety Systems Ltd, KE-BURGMANN A/S, CAPITAL
CONTROLS Spa, WELLFLEX GmbH, DESMI Pumps, MACOGA, Smedegaard,
Compur Monitors, Hogfors, Vexve, Welland & Tuxhorn

∆ιαθέτουµε πλήρως οργανωµένη στελέχωση µε εξειδικευµένους
επιστήµονες και τεχνικό προσωπικό που
µπορούν να σας
βοηθήσουν στην επιλογή και την αξιολόγηση των λύσεων που
ταιριάζουν απόλυτα στα έργα σας, όποιου είδους, πολυπλοκότητας ή
µεγέθους και εάν είναι αυτά.
Το πελατολόγιο µας αποτελείται από ένα µεγάλο πλήθος εταιρειών
που µας εµπιστεύθηκε στην µέχρι τώρα µακροχρόνια και
επιτυχηµένη πορεία µας ανάµεσσα στις οποίες περιλαµβάνονται
πολλές από τις µεγαλύτερες εταιρίες της χώρας όπως:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε, MOTOR OIL HELLAS A.E, ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ,
∆.Ε.Η Α.Ε, Ε.Υ.∆.Α.Π Α.Ε, ∆.Ε.Υ.Α ΚΟΖΑΝΗΣ - ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ,
∆ΕΤΕΠΑ - ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε,
ΕΛΒΑΛ Α.Ε,ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε, ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ Α.Ε, ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε, ΕΒΖ Α.Ε, ΦΑΓΕ Α.Ε.Β.Ε, ∆ΕΛΤΑ Α.Ε, ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε,ΕΛΑΪΣ Α.Ε,
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε, ΑΓΝΟ Α.Ε, Coca-Cola 3ε Α.Ε, ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε,ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε,
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε,
ΧΗΜΙΚΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε,ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ Α.Ε,
ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε,ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ κ.α

Ποιότητα
Η εταιρεία µε βάση και εργαλείο τις αρχές του προτύπου ποιότητας
ΕΝ ISO 9001:2008
µε το οποίο έχει πιστοποιηθεί, δεσµεύεται απέναντι στους πελάτες
της για την ποιότητα των παρεχόµενων προϊόντων και υπηρεσιών
της χωρίς κανένα συµβιβασµό προς όφελος των πελατών της

exakm

Tηλ:

Καλλιρρόης 39
ΤΚ.11743 Αθήνα
sales@exakm.gr
www.exakm.gr

+30 210 9215332
+30 210 9218441
+30 210 9216887

Fax:

+30 210 9218761

Εργοστάσιο & Γραφεία Β. Ελλάδος
Ο.Τ 039Β – ΒΙΠΕ Σίνδου
ΤΚ-57022, Θεσσαλονίκη

Tηλ.:
Fax:

+30 2310 799954
+30 2310 799954

Έτος Ιδρύσεως: 1964
Από ιδρύσεώς της η εταιρεία συνεργάστηκε µε την
Γερµανική
SAMSON A.G - έναν από τους
πρωτοπόρους παγκοσµίως οίκους στην κατασκευή
βιοµηχανικού εξοπλισµού - ως εκπρόσωπός της και
αποκλειστικός αντιπρόσωπος για την Ελλάδα.
Οι συνεχώς αυξανόµενες απαιτήσεις της αγοράς για
την οικονοµοτεχνική βελτίωση της παραγωγικής
διαδικασίας, οδήγησαν στην ανάγκη στενής
παρακολούθησης της τεχνολογικής προόδου σε όλα τα
λειτουργικά επίπεδα της εταιρείας. Με σκοπό την
επίτευξη του παραπάνω στόχου η εταιρεία συµµετέχει
σε εκθέσεις βιοµηχανικού εξοπλισµού, λαµβάνει
µέρος σε επιµορφωτικά σεµινάρια στο εξωτερικό,
προετοιµάζει άρθρα για δηµοσίευση τεχνικές εκδόσεις
κ.α
Με το πέρασµα των ετών η εταιρεία
βρήκε την
εµπιστοσύνη τόσο των πελατών της όσο και των
κατασκευαστικών οίκων του εξωτερικού που
αντιπροσωπεύει.
Σταθµός στην εξέλιξη της εταιρίαςαποτέλεσε η
συµµετοχή της στην ανάπτυξη
των δικτύων
Τηλεθέρµανσης της χώρας. Η ΕΞΑΚΜ αποτελεί τον
πρωτοπόρο εγχώριο παραγωγό που ανέπτυξε την
µελέτη και εφάρµοσε την κατασκευή Θερµικών
Υποσταθµών Καταναλωτών για ∆ίκτυα Τηλεθέρµανσης
– των ενιαίων και ανεξάρτητων µονάδων για τη
σύνδεση ενός κτιρίου στο δίκτυο µεταφοράς θερµικής
ενέργειας για θέρµανση οικισµών ή βιοµηχανικών
περιοχών.
Εχει µελετήσει, σχεδιάσει και κατασκευάσει το σύνολο
σχεδόν των Θερµικών Υποσταθµών ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ. Αποτελεί έναν από τους κύριους
προµηθευτές ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού της
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ.
Από την αρχή του 2003 η εταιρεία µετατράπηκε από
Ε.Π.Ε σε Α.Β.Ε.Τ.Ε (Ανώνυµη Βιοµηχανική Εµπορική &
Τεχνική Εταιρεία) – έµπρακτη επιβεβαίωση της
επιτυχηµένης πορείας της στην Ελληνική αγορά.
Μάιος 2004: Ανάθεση Προµήθειας Θερµικών
Υποσταθµών Τηλεθέρµανσης για τη ∆ιαδηµοτική
Επιχείρηση ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ. Έναρξη κατασκευής 1.000 Θερµικών
Υποσταθµών Καταναλωτών και περάτωση του έργου
εντός του 2004.
Οκτώβριος 2005: Η εταιρεία κερδίζει το ∆ιαγωνισµό
προµήθειας και ορίζεται Ανάδοχος για τη περάτωση
τουέργου: «Προµήθεια Θερµικών Υποσταθµών
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
Μάιος 2011: Η εταιρεία κερδίζει το ∆ιαγωνισµό
προµήθειας και ορίζεται Ανάδοχος για τη περάτωση
του έργου: «Προµήθεια Θερµικών Υποσταθµών
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ».
Μάιος 2012: Η εταιρεία κερδίζει το ∆ιαγωνισµό
προµήθειας και ορίζεται Ανάδοχος για τη περάτωση
του έργου: «Προµήθεια Θερµικών Υποσταθµών
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ».
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