
Company Profile Wilo Hellas 
 
Η Wilo  Hellas ABEE είναι 100% θυγατρική της Wilo SE και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1973 
στον τομέα της παροχής ολοκληρωμένων λύσεων, στα συστήματα άντλησης νερού. Η εταιρεία διαθέτει 
πανελλαδικά τα προϊόντα της, μέσω επιλεγμένων συνεργατών και απασχολεί 35 άτομα στα τμήματα 
παραγγελιών, εμπορίας, logistics και υποστήριξης πελατών. 
 
Η Wilo παρέχει υποστήριξη πριν και μετά την πώληση (μέσω υψηλά εκπαιδευμένων επιστημόνων και 
ετοιμοπαράδοτων προϊόντων) για οικίες, κτίρια, μεγάλα τεχνικά και δημοτικά έργα στους τομείς της 
θέρμανσης, κλιματισμού, ψύξης, παροχής νερού, άρδευσης και ύδρευσης, αποστράγγισης, πυρόσβεσης, 
μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων, καθώς και για βιολογικούς καθαρισμούς. 
 
Η φιλοσοφία μας  
 
Στόχος της Wilo Hellas είναι να ικανοποιεί πλήρως τον πελάτη, προσφέροντας υψηλής ποιότητας 
προϊόντα και υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας την πλέον σύγχρονη τεχνογνωσία και πρακτική, συνεχίζοντας 
να εμπνέει κύρος κι εμπιστοσύνη. 
 
Πλήρως δεσμευμένοι στους εταιρικούς στόχους, κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να επιτύχουμε 
ισόρροπη και κερδοφόρα ανάπτυξη, εξερευνώντας όλες τις πιθανές ευκαιρίες, για την διασφάλιση του 
μέλλοντος της εταιρείας και την αναγνώριση της μάρκας.  
 
Η Wilo Hellas παρέχει ασφαλή, φιλικά για το περιβάλλον προϊόντα και υπηρεσίες, συνεισφέροντας στην 
ευαισθητοποίηση σε ότι αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση της μόλυνσης του 
περιβάλλοντος. Η Wilo παρακολουθεί την νομοθεσία και λειτουργεί με ηθικούς κανόνες, συνεισφέροντας 
στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας. 
 

Company Profile Wilo Hellas 

WILO Hellas S.A., is 100% subsidiary of WILO SE and operates in Greece since 1973 as a provider of complete 
pumping system solutions. The company’s products are available throughout Greece, via selected partners 
and employees 35 people in the areas of sales, logistics and customer service.  

WILO provides pre and after sales support (by means of highly trained professionals and ready to be delivered 
products) for residential houses, buildings, municipal projects, industry, and agriculture in the area of 
heating, air conditioning, refrigeration, water supply, irrigation, drainage, sewage, waste disposal and fire 
fighting systems. 

Our philosophy 

WILO Hellas is committed towards its customers, shareholders, employees and the society. 

WILO truly satisfies the customer, offering high quality products and services, using the state of the art 
knowledge and practice, continuing to be known, trusted and loved brand. 

Fully committed to Corporate Objectives we do our best to achieve sustainable and profitable growth, 
exploring all possible opportunities to assure company’s future and brand esteem. 

We make our outmost to develop relationship of mutual trust with all those who work with WILO, based on 
fair rules and social norms and we strive to be a company in which individuals can truly demonstrate their 
abilities and have confidence and pride.  

WILO Hellas provides safe, environmental friendly products and services, contributing to energy safe 
sensibilization. Wilo observes legislation and operates ethically developing the economy and contributing to 
local culture.  

 



 

 


